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 د حسني يوسف خلف.ــــــالشهي  أخي..   إىل           
 
 .. والدي العزيز  ...و ...والدتي العزيزة. إىل           

 
 الدراسة ..زوجيت أجواء...من وفرت لي  إىل          

 
 أطفاليبراعم املستقبل ....  إىل          

  
  

        
           

 
  

 ....جهدي هذاهدي   ا                             



 شكر وعرفان          
 

  تسديده ،على توفيقه ،واثني عليه  واشكره، احمد هللا ،من هذا البحث األخيرة األسطراخط  وأنا
اشم عبود لما بذله المشرف الدكتور رعد ه ألستاذيبالشكر الجزيل  أتقدم أن إال يوال يسعن وإنعامه

والمعلم والموجه ، واني  األبكان لي نعم قد و  ،من رعاية ومساعدة  علمية في انجاز هذا البحث 
                                         يجزيه عني خير ما جزى به معلما  عن متعلم. أن           هللا عز  وجل   ألسال

ونه  بالشكر الى عمادة كلية التربية في جامعة ذي قار متمثلة بعميدها  الفاضل ومعا وأتقدم     
صعوبة ، وتقديم عون  ولرئيس قسم اللغة العربية  تذليلن العلمية  لما قدماه للباحث من و للشؤ 

قسم اللغة العربية في كليتي التربية  أساتذة إلىبالشكر   أتقدمالحصونة  كما   إبراهيمالدكتور: قصي 
 المرحلة التحضيرية . أثناءلما قدموه لي ،ولزمالئي من نصائح ، ومن مادة علمية رصينة   واآلداب

لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة البحث وتقويم ما  أعضاء األفاضل ألساتذتيبالشكر   وأتقدم    
 جانب الصواب.  

كتور والد رئيس جامعة ذي قار المحترم، ه جبرتالدكتور رياض شن إلىبالشكر الخالص  وأتقدم     
 لما قدماه لي من عون ونصح.  هيثم الصويلي

 . واآلدابالتربية   تيالعليا في كلي الدراساتطلبة  يلزمالئبالشكر الجزيل   وأتقدم   
 
  
 

 الباحث                                                                                        
 
 
   



                                                       Submitted 

 1-Praise be to God, prayer and peace be upon His creation and 

messengers Muhammad Mustafa, the God of medical divine. 

But after 

(Ranking in the Arab exchange) part of the Arabic language system 

grew, how? And how to develop, and where he settled? Topic that 

deserves study and highlight it, have pointed to Dr. Prof. Mr. Raad 

Hashim Abboud after his conviction subject and that is very important, 

it is a twin as the first brother to eat this topic :( arrangement in the 

Arab exchange, origination and development), and my conviction and 

my desire Vidrash Morphology not ease, but it is a difficult science was 

his gift, and has taken the words of Imam Ali (peace be upon him) a 

starting point me in Tghmh, Imam peace be upon him says: ((If 

endowed pemphigoid is where the severity of preventable greater than 

afraid of it (((1) 

2-   , And then I found it beneficial knowledge opens for man woke 

patience to search in the language lyrics, conditions, and assets, which 

traveled through Zmnhaalawl, who told him)), and after searching for 

the study of similar I did not find there of touched on this subject, but a 

small search for horny published in the Journal of the University or 

villages is not comprehensive. 

Having decided to myself to look at this issue was research the title of 

which (in that order in the Arab exchange origination and evolution to 

the end of the tenth century), has necessitated the nature of the study 

research is divided into: boot, and three chapters, included 



Investigation several then finale results and a glossary of sources and 

references . 

3-The first chapter discusses: (origination, respectively) at each of: 

Sibawayh, radiator, Mezni. 

Omaalvsal II: studied (evolution, respectively), and dealt with it: five 

scholars are: OS son, and the son of polite, and the Persian Abu Ali, the 

son-taking, and Abdul omnipotent Jarjaani. 

And Dmalvsal III: (maturity and stability) and studied the six scientists 

are: Elzimkhshari, and the son of the eyebrow, and the son of a bird, 

and the son of the owner, Abu Hayyan Andalusian, and Suyuti. 

Then Conclusion: The results of the most prominent public about: its 

origins and evolution of the arrangement, and the stability of Sibawayh 

to Suyuti. And thank all those who helped me or helped me in opinion 

or advice. 
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب                                               
ه تمدح ال يبلغالحمد هلل الناشر في الخلق فضله ، الباسط  بالجود يده ، الذي    

 بالقرآند العربية                           أكرمنا فأفصح البيان ،وخل   الذي          العاد ون       ء ه  نعما يوال يحصالقائلون ، 
له آ                 محم د األمين وعلى  ،فصح من نطق بالضاد خلقه  أ ، وصلى هللا على خيرته من

 رن بالصالة عليه في كل وقت وحين.صالة تقت بينجوصحبه المنت، الطيبين الطاهرين 
 ..               أما بـــــعد  

لما فيه من مادة غزيرة  وفنون  ؛فدرس العربية ميدان تتبارى فيه العقول  واألفكار 
وما جاء فيها من قواعد النحو ، اللغة   كثيرة ، وبرز فيه أعالم كثيرون  حفظوا

من ذلك النظام اللغوي الذي                                         كان الترتيب  في المؤلفات الصرفية جزءا  فوالصرف ،  
ن قال أالكريم ،والصرف العربي  علم نشأ مع النحو  وسايره منذ  القرآنمع نزول  انبثق

 (عليه السالم)بن أبي طالب اإلمام علي :عالم اللغة األول وصاحب الفصاحة  العليا
األهواء فيمن وضع  واختلفت ،فتضاربت اآلراء،  نحو هذا    ح  نااألسود الدؤلي :  ألبي،

 يتدفق إلى يومنا هذا .        طريا                             ذلك العلم  الذي الزال غضا  
وأين استقر؟  وقد  ؟وكيف  تطور    ؟كيف نشأ وامتد السؤال إلى) الصرف( 

ه     ن  أشم عبود  بعد قناعته  بالموضوع  و رعد ها ـ الدكتور                        أشار علي  األستاذ الفاضل
:) الترتيب في الصرف  بدراسةم  النحو وشقيقه األول ، وأفهو ت، غاية األهميةفي 

دراسة علم الصرف ليس لسهولته   وقناعتي  ورغبتي  في، والتطور (  ،النشأة، العربي 
منطلقا  (السالم  عليه) علي واتخذت قول اإلمام ،             وقد هبته        صعب            هو علم           ، وإن ما

ِِ ِإِذا)):لي في تجشمه ، يقول اإلمام عليه السالم ِِتِوقِِيِهِِِ  ِِشِدِة ِِفِإِن ِِفيِه ِِفِقِع ِِأِمرِا ِِهِبِت  ِ  ِ ِ  ِ  ِِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِِ  ِ  ِِِ  ِ  ِ  ِِ  ِِ  ِ  ِِ  ِ  ِ  ِ
ِ ِِأِعِظِمِِمِماِِتِخاِفِِمِنهِِ  ِ  ِ ِ  ِ ِ  ِ  ِِِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ((

(1) 
للبحث في كلمات اللغة  ،الصبر فاقآ يفتح لإلنسان،        نافعا                       وبعدها وجدته علما    

     ا  إال بحث،لم أجد هنالك من تطرق  لهذا الموضوع البحث وبعد   وأحوالها، وأصولها،،
  .وهو غير شامل ،نشر في مجلة جامعة أم القرى  ،للقرني     ا  صغير 
 

                                        
 .671نهج البالغة :حكمة :  (1)
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 ،ورحلة سار فيها ، انطلق منها      ية  اأن لهذا العلم بد الباحثوقد استقر في قرارة 
 بوا رت وكيف ؟؟ وكيف اخذ العلماء بعضهم من بعضوالسؤال كيف بدأ وسار وتطور

من  أول كتاب عرفته          منطلقا   ،الوتيرة نفسهاوهل سار الترتيب على ؟وصنفوا مؤلفاتهم 
قد انطلق  بعده العلماء  و ، وهو كتاب : سيبويه ، اللغة  جاء بشكل  مصنف  مكتمل 

، وصوال إلى القرن العاشر        قادحا  عنه           و ناقال  أ        مادحا  له          مقلدا   ا   م  إفي ترتيب كتبهم 
هو مدار البحث و الدراسة ، وبعد تتبع الترتيب للصرف العربي ارتأيت هذا  الهجري،

واضح المعالم يستطيع الباحث من خالله رصد     ا  مقياس لكونها ؛تتبع ترتيب األبواب
ومدى التشابه واالختالف بين المؤلفات الصرفية من ، واستقراء التطور الحاصل 

التي   ،                    ت الداخلية  أحيانا  آخر مع التطرق إلى ترتيب  بعض الموضوعا عصر إلى
تدعم الفكرة وتقرب الصورة ،  وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى : تمهيد ، 
وثالثة فصول ، اشتملت مباحث عدة ،  ثم خاتمة بالنتائج  ومسرد بالمصادر والمراجع 

. 
التصريف مفهوم الترتيب والرتبة ، والفرق بينهما ، ومفهوم   فقد تناول : أما التمهيد

والفرق بينهما ،وكذلك الفرق بين التصريف واالشتقاق عند  والصرف عند العلماء
 .إلى الومضة األولى لنشأة علم الصرف  شارةاإلو العلماء  

وجاء في ثالثة ، : ) نشأة الترتيب في الصرف العربي (  الفصــل األولوتناول   
الترتيب  :المبرد ،  والثالث يب عندالترت سيبويه ، والثاني: الترتيب عندمباحث األول :

  الصرفية  بواباألترتيب  يتناول،     ا  جعلت لكل عالم  منهم مبحث إذالمازني ،  عند
انتظامها على شكل   حيثو العالقات بين األبواب  من األسباب محاوال إيجاد بعض 

ه    ن  أ أومجموعات  أو اضطرابها ، وهل سار سيبويه على منهج مرسوم مخطط له 
 ، يتضح  ذلك من خالل تقسيم األبواب وتنظيمها س،و  ؟ضع ترتيب كتابه دون خطةو 

من                                                                              وقد جعلت المقياس الزمني لوفاة العالم معيارا تتبعت فيه التطور الحاصل  وبعضا  
المباحث  ةالمظاهر المشتركة التي تجمع العلماء في ترتيب كتبهم، وكذلك فعلت مع بقي

حث الثاني والمازني في المبحث الثالث مع بيان التشابه جاء المبرد في المب إذاألخرى 
 .  واالختالف 

جعلت لكل و :خمسة علماء  فضم، درس ) تطور الترتيب (   : الفصــل الثاني  



   

 

 

 ت

س التطور  وهو ابن السراج في كتابه ) أ: ر   المبــحث االولفتناول  ،    ا  عالم مبــحث
 ، وتقسيم  الموضوعات  الداخلية ، بواب  ألاالصول (  وكيف سار  في ترتيب ا

 وباألخصوالكشف عن التنظيم الذي  اجراه على كتابه  معتمدا  مادته من سابقيه 
 .   سيبويه  

وترتيبه لألبواب في كتابه ) دقائق التصريف (  ابن المؤدب ب: المبحث الثاني واهتم
   .عنده مظاهر التطورابرز و ، مع بيان االختالف الحاصل  بينه وبين سابقيه 

، تطور الترتيب عند أبي علي الفارسي   :الضوء على المبحث الثالث وسلط
  عنده مع بيان االختالفات بينه وبين سابقيه  ومن إلى ترتيب األبواب وكذلك تطرقت

    .؟الذين اخذ عنهم 
أبواب كتابه )  : تــناولت فيه ) ابن جني ( فدرســـت فيه  ترتيب المبحث الرابع و

وعلى ، خذ أوممن ، ف الملوكي ( مشيرا إلى مالمح التطور الحاصل عنده  التصري
  .من اتكأ في ترتيب كتابه 

       فدرست  ،العالم عبد القاهر الجرجاني على خاتمة الفصل   المبحث الخامس ركزو 
 الترتيب عنده كما فعلت بالمباحث السابقة .

علماء  ةدرست فيه ستو  (االستقرارو  )مرحلة النضج: الفصـل الثالث      وضم       
بيان في  ولهم أفجاء الزمخشري     ا ،فجعلت لكل عالم مبحث، اتهم  يبحسب ترتيب وف

الترتيب الجديد الذي ادخله للصرف معتمدا الترتيب المعهود في أقسام الكالم  واختالفه 
 .ومن أي العلماء أفاد في منهجه و ترتيبه ، عن سابقيه  

وممن ، هو الجديد  عنده   وما ، يب ابن الحاجبترت  المبحث الثاني وعالج     
ضمن مع توضيح األبواب الصرفية التي أورد ترتيبها ، أفاد في ترتيب أبوابه للشافية 

موازنة بسيطة بين ، وعقد المبحث ذكروها  الذين العلماء  راءآواختالف ، أبواب النحو 
ي بعض  مواطن الترتيب إلى التشابه واالختالف ف إلشارة، مع اابن الحاجب والرضي 

  .االداخلي عندهم
 و، وكيف قسم كتابه ، الترتيب عند ابن عصفور فيه  تناولت :  المبحث الثالثو 
  .والذين نقل عنهم ،الى مالمح االستقرار عنده اإلشارةبوابه مع أرتب 

كتب  ةثالث     ضم  و ، الترتيب عند ابن مالك  ت فيه درس ، المبحث الرابع  وبعدها   



   

 

 

 ث

 .عنده  رإلى مالمح االستقرا اإلشارةو األلفية ،  ه التسهيل ويازنة بين كتابمع مو 
فتـــناولت فيه الترتيب عند ابـــي حيــان االندلسي  في : ما المبحث الخامسأ     

     .( مع بيان االختالف والتشابه عن الذين نقل عنهمرتشافالاكتابه ) 
ند  ) السيوطي ( في كتابه ) همع الترتيب ع تنــاولت فيه : المبحث السادسو 

   عنده. ترتيبالأهم مالمح  وتطرقت فيه إلى، (   في شرح جمع الجوامع الهوامع
 من نتائج.محتوية على ابرز ما توصلت اليه الدراسة  الخاتمة جاءت ثم

داخل المصنفات مع بعض الموازنات  األبوابتتبع  منتهج متعددة فيوقد اعتمدت 
ومحدثين  في  قدماءالعلماء   راءآوتقرب الفكرة مستفيدا من ، التي توضح الصورة 

الى االستقرار  في ترتيب االبواب نهاية القرن                وتطوره  وصوال  ،  الصرفي  بيان الترتيب
بسبب ؛  عدد المباحث  حيثمع تباين بين الفصول الثالثة من ، العاشر الهجري 

الخصائص المشتركة الواضحة في وعدد العلماء و  مدةحددت كل  التي الزمنية لمدةا
 الترتيب.

وقد جاء كتاب سيبويه المصادر القديمة والحديثة في هذه الدراسة   وقد اعتمدت
الزمنية حسب سني الوفاة  المدةثم الذي يليه في دراسة الترتيب  أول هذه المصادر في 

  مستفيدا من الدراسات الحديثة في الكشف عن ابرز مظاهر الترتيب. 
رنا، ختام اشكر هللا الذي) صرف(  العقول عن كنه معرفته وفي ال معرفته ب         وبص 

عملي هذا ،اللهم واجعل لي في النهارآناء و الليل  أطرافنا يتلى آعلينا قر  نزلأفيما 
ألكون له عبدا يملكني إذا  هذا، المتواضع من يستمع  لجهدي لير      ويس  وبركة،      ا  خير 

من  أ.د: رعد هاشم عبود ، والى كل األول يألستاذص لشكر الخاالو  ،علمني       حرفا  
 .       وأبدا        خرا  آو                 ، والحمد هلل أوال          معونة   أو            م لي نصحا      قد   أعانني في رأي أو فكرة  أو
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 الترتيب والرتبة والصرف والتصريفبين                  
          ترتيبا          الشيء         ت بت                               لغة  جعل الشيء في مرتبه . ر   )الترتيب(: الترتيب والرتبة الصرفية  -1

هو:              . فالترتيب  (1)   ة     ب     ت     ر       الم  وكذلك               وهي المنزلة      ة     ب     ت              ، ومنه الر      ت     ب               وبا : أي: ث     ت     ر          الشيء        ت ب      ور  
 اسم            ي طلق عليها  حيثالكثيرة ب         األشياء               : ))هو جعل   وقيل (2)((   ه     ت     ب      رت        في م        شيء   كل        ))جعل  

 . (3)ر((إلى البعض بالتقدم والتأخ نسبة الواحد ويكون لبعض أجزائه
ويكون لبعضها  واحد اسم            ي طلق عليها  حيث                                        وبما أن  الترتيب هو جمع األشياء المختلفة 

من التأليف       أعم  ي النسبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة، فهو نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير ف
  أم  مرتبة كانت يرشدك إليه اشتقاقه من األلفة سواء ة                           ألن  التأليف ضم األشياء مؤتلف))؛

وهذا عند بعض   وقد يستعمل الترتيب والتأليف مترادفين في بعض األحيان(4)ى ال((
 .(5)العلماء

                   ي علم بها إفادة في       مزي ةتأليف النحوي أو الصرفي ، هو والترتيب في الكالم أو في ال
 .(6)                                                                        التحصيل والتعليم، و أن  لكل عصر صفة خاصة من الترتيب التي تناسب ذلك العصر

  
الترتيب في  حيثوكان اهتمامها باأللفاظ من  ،               ترتيبا  معينا                          ومن الكتب التي اتخذت    

  بن سالم ، وفقه اللغة  اسممصنف ألبي عبيد القالشكل أو النوع ، كتب الغريب، كالغريب ال
وهو  ،جدابي ، والمخصص البن سيدهألا البن  واسرار العربية للثعالبي، وكفاية المتحفظ

 .أوسعها

                                 
 )رتب( . مادة   182 –2/184:  ينظر : تاج العروس  (1)

 11:   التعريفات (2)

 11:   التعريفات(3)

  4/88الفروق اللغوية :   :ينظر (4)

 4/88المصدر نفسه :  (5)

 14:  نشأته وتطوره ،ينظر: المعجم العربي  (6)
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 جمعت ألفاظ اللغة عموما  إذحسب األلفاظ ،     ا  معين    ا  وهناك مصنفات اتخذت ترتيب  
كتاب  :وف الهجائية أو األبجدية ومنهاالمخارج أو حسب ترتيب الحر تعتمد  ةورتبتها بطريق

من المعاجم ، أما الترتيب في الكتب  وغيره وهو أولها، الفراهيدي العين للخليل بن أحمد
والصرفية                                              م نذ أ ن بدأت ثورة التأليف في الكتب النحوية واحدة وتيرةلم يكن على فالصرفية 

ليف ومراحل اكتمال علم النشأة والتأ حيث                         إن ما حدث تطور تدريجي من و عند العرب،
رف درس كبقية علوم اللغة العربية ،    ي          مستقال      ا  ، وانفصاله عن علم النحو حتى صار علم      الص 

                                                                                أما بالنسبة لترتيب األبواب الصرفية ومسائلها ، فهو ضم  بعضها إلى بعض ، وتقديم بعض 
كون الترتيب أن ي علة اقتضت لعل وراء ذلكو األبواب والمسائل على بعض وتأخير أخرى ، 

على هذا النحو، وهذه العلة هي ميدان هذا البحث ويأتي هذا في إطار التطور الذي حصل 
رففي ميدان   .العربي       الص 

والرتبة في بعض األحيان ،  والدراسة في هذا المجال  تتناول الترتيب باألخص    
فالرتبة تتناول  بالجزء                                ؛ألن  عالقته بالرتبة هي عالقة الكل            اكثر حظا   والتركيز على الترتيب

 .(1)الباب حيثالوحدات الصرفية داخل النص أما الترتيب  ، فيتناول ذلك النص بكامله من 
المنزلة عند  هيوالمرتبة : ((:جاء في لسان العرب و )المنزلة(، هي أما الرتبة : لغة:

   ..يها                                                                        الملوك، ونحوها، وفي الحديث : من مات على مرتبة  من هذه المراتب ، ب عث  عل
 . (2)((                                             ، كقولك درجة ، ودرج . والرتب  : ع ت ب الدرج     ب     ت      ور          رت بة  :يقال و 

أما عند الجرجاني: )) المتقدم بالرتبة هو ما كان أقرب من غيره إلى مبدأ محدود لهما، 
عي ، إن لم يكن المبدأ المحدود بحسب الوضع . وهما أما طب ةوتقدمه بالرتبة هو تلك االقربي

كترتيب الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب ،أي كتقدم الصف األول  ...ل عوالج
 .(3) ((على الثاني ، والثاني على الثالث ، إلى أخر الصفوف

                                 
  8ينظر : رتبة الفاعل في النحو العربي: (1)

  6/41لسان العرب ، ، مادة )رتب( :   (2)

 4/222:  التعريفات  (3)
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                                                                           أما الرتبة اصطالحا  : )) قرينة لفظية وعالقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق           
ويتضح من خالل المعنى اللغوي ،  (1)يدل موقع كل منهما من اآلخر على معناه((

م                         تقدم الرتبة يعني التقد         ؛ آلن   متباينان اغلب االحيان انهما ب واالصطالحي للترتيب والرتبة
 الفارق  لعلو .(2)                           ر في المنزلة والموقع معا                          ر في الرتبة يعني التأخ                               في المنزلة والموقع ، والتأخ  

 هو من جهة  االستعمال .بينهما 
اإلنسان يفكر             ، وبما أن  (3))) وصف لمواقع الكلمات في التركيب((  :الرتبة     ن  إوقيل      

باللغة وينتج اللغة بالفكر ، و يعتمد ثقافة لغوية معينة ، وهذه الثقافة هي رصيده في اختيار 
معجمي في المواقع التركيبية، األلفاظ وترتيبها ، وهذا االختيار مضبوط بضوابط التبادل ال

 .(4)المعنوي أو كما يسميها الجرجاني الفروق والوجوهالضابط و وه
هذه العملية الترتيبية  فتجري يتم اختيار ضابط معنوي لفظي ثم بعد ذلك يأتي التأليف  إذ    

إلى نشاط                                                                        داخل ذهن اإلنسان، ويتحول النشاط اللغوي غير المحسوس أو المعاني تلقائيا  
                                      ل بأن  الكلمات ال تتوالى في الجملة على لغوي محسوس مرتب نسميه الكالم .ويمكن القو 

                        يتحكم المعنى في الجزء  ف، (5)         مط ردة            تركيبية                                          نحو عشوائي ، وإنما يخضع ترتيبها ألنساق  
الكلمات في الجملة بحسب تلك الضوابط                 الباقي وتترتب              في القليل                      منها ويتحكم اللفظ          األكبر  
 .      ذ كرتالتي 

لرتبة المحفوظة  ، والرتبة غير المحفوظة  ، فالرتبة إلى ا        سابقة                    وقد أشارت دراسة  
حرية تغيير مواقع الكلمات ليست فالمحفوظة : هي االلتزام بموضع معين دون الخروج عنه ،

 (6)عن الداللة المرادة   اؤدي إلى اختالل التراكيب اللغوية وخروجهت         احيانا   ا     ؛ألن هدائمامطلقة 

                                 
 486أقسام الكالم العربي:  (1)

 1: ينظر: الترتيب في النحو العربي  (2)

 446:   صرفية دور البنية ال (3)

 408ينظر دالئل اإلعجاز  :  (4)

 220:  ينظر : العربية والوظائف النحوية  (5)

 1:  المنهج في ينظر: الترتيب في النحو العربي دراسة  (6)
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 ،(1) تصرف المتكلم  حسب مقتضيات الحالمتروكة ل     هي  فأما الرتبة غير المحفوظة:       
األبواب العامة ، وأقسام الباب  )) الترتيب يكون في    ن  إ :يمكن القول األساسوعلى هذا 

 .(2)                                                                                   الواحد ، وأجزاء الجملة الواحدة، في حين أن  الرتبة تكون في مفردات الجملة الواحدة (( 
     

رفالترتيب في ف       رف     ؛ألن   من البنية                     في األبواب أكثر حظا  يكون        الص  يتناول        الص 
 صرفية                                                                    حدث فيها من تغيرات ، ونحن نعلم أن  البنية المفردة عند دراستها دراسة يالبنية وما 

ترتيب الحروف داخل الكلمة الواحدة ، وبعض  ا منتكون بمعزل عن التركيب إال ما تناوله
 في ترتيب الحروف ، وهو التي تغيرالكلمات  الجوانب الصوتية التي تؤثر في بنية بعض 

عنينا ترتيب األبواب الصرفية، وتطور ذلك الترتيب على يال يعنينا في دراسة الترتيب بقدر ما 
 الزمنية المتعاقبة.وفق المراحل 

 
  خالل المظهر العام  من                 إن ما يحصل أوال   ،التطور الذي يحصل في األبواب    ن  أيالحظ و      

واصدار الحكم على المؤلف  النظام والفهمطبيعة                     ؛ ألن ه هو الذي يغير الخارجييب وهو الترت
                                                                     . حتى أن ك ترى ترتيب األلفاظ في الذكر على موجب ترتيب المعاني في الفكر  ومدى تطوره

 (3)التقديم والتأخير بما يناسب ذلك الموضوع . حيثفيه فهم السامع للغرض من و 
رفوبما أن                            إال أن نا نجد الترتيب الذي        صنوه ،                    ي درس  مع النحو وهو  األمرية كان في بدا       الص 

من خالل و ،سس تكاد تكون واضحة للعيان    ا  على     ا  يالنحو مبنسار عليه النحويون في كتب 
 ،والمهم واالهم  واألضعف، واألقوى والفرع  ، واألصل أو البناء واإلعراب ،ما يسمى بالعامل

رف    أن               وقد ل وح ظ   رفي في سياق أبواب نحوية تكون قريبة من أبواب يأت       الص  كما وجدنا        الص 
من هذا التطبيق في كتاب سيبويه عندما وضع باب النسبة )النسب( بعد باب الحكاية     ا  كثير 

                                 
 2ينظر : المصدر نفسه :  (1)

 8المصدر نفسه :  (2)

  68-66:  اإلعجازينظر: دالئل  (3)
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سبق الحديث عن  الذيوالتسمية في أبواب النحو  اءسماألكان حديثه قبل النسب عن  إذ، 
رف   في وضع عليهفي ذهن العالم سيبويه يسير      ا  معين    ا                               ، وهذا يدل على أن  هناك ترتيب      الص 
نجده قد جاء في بعض وكذلك  ،  األحيانن أبواب النحو في بعض رفية قريبة مصأبواب 

المواد بصورة متتالية وبترتيب منظم كما في باب اإلمالة ، واالبتداء ، والتقاء السواكن ، 
 (1)والوقف ثم ترتيب حروف الزوائد وحروف البدل. 

رفالذين درسوا أبواب      ن  إ  :القول وعلى هذا يمكن وان تداخلت  ،اموألفوا فيه ،والنحو       الص 
 منظم بشكل  الموضوعات كان  إال أن أغلب الترتيب الذي ساروا عليه داخل ،                  الدراستين أحيانا  

من  استطاع المخيلة الواسعة التي سيبويهفل،                            ، ولم يكن ترتبا  عشوائيا  ومدروس مقصود
العلماء أما و ثم يقسم ذلك التصور على أساس منهج معين                       أن يعطي تصورا  كليا   لهاخال

،                                   بدت مؤلفاتهم أكثر ترتبا  وتنظيما   إذمن ذلك المؤلف العظيم  أفادوا  هالذين جاءوا بعد
 ذلك ، ويمكن أن نرصد بعض مظاهر        السر اج عند ابن                تطورا  ملحوظا  و                 جدنا استقرارا  فو 

رففي التطور الذي  حصل  الذين ألفوا  العربي من خالل دراسة أبوابه عند العلماء        الص 
 فيه.

رف-2   لغة :       الص 
رف) صر         الص  ر ف  ، و  (  ، ويدالن على معان    ف                                              والتصريف( : أصلهما مصدران )ل ص 

 تهم ، وقالوا: )   ب  لق أي                                   التقليب (  ، يقال : صرفت  الصبيان:و ير، يالتغو التحويل، :(منها
                                            من ذلك : تصريف الرياح والسحاب ، أي تحويله  ف،             ( أي حوله   األذى     ك  عن    للا        صرف  )

: أي تعيينها في أساليب مختلفة         اآليات                   األمور ، وتصريف                      إلى مكان ، وتصريف            من مكان  
 (2)وصور متعددة .

                                 
 488 ،482  ،  422   ، 1/82ينظر الكتاب :  (1)

 

ر ف   )مادة 42/148:  ، تاج العروس  484/ 4ينظر: لسان العرب:  (2)    (       ص 
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رفو   (1).     ف     ر     ص            رفا  فان     ص        ف ه     ر     ـ     ي ص       رف ه     ص                     الشيء عن وجهه  ، و      رد         الص 
 في ذلك أنشد ابن السكيت :ف ،          هو الفضة       رف       الص   إن ويقال :

ت م ذ هب   يبن ان ة م ا إ ن أ ن  ز ف                                                           غ د  ت م الخ  ل ك ن أ ن  ريف  و   (2)                                     و َل  ص 
 

 ابن األكوعمة يقول سل لب.              حارا  إذا ح                                      وقيل : هو اللبن ينصرف به عن الضرع  
 (3)                          المحض والقارص  والصريف  .                            لكن غذاها اللبن الخريف  

 
رفوجاء في مقاييس اللغة البن فارس معنى  معنى  على      يدل                         : )ص، ر،ف( معظم بابه        الص 

رفرجع الشيء. و  رف إلى شيء        الص  ر  ف                  شيء  ص   (4)إلى الدراهم.     ف                   كأن الدينار ص 
التغيير ل و يتعني التحو  أنها لنا                                                   ومن خالل المعنى اللغوي  المتقدم لمادة )صرف( يتبين       

 . كتحول الكلمات وتميزها بعضها عن بعض. أخرى من حالة الى  األشياءفي  والتمييز
 

رفأما         يحتاج إليه جميع أهل العربية ، : )) فقد عرفه ابن جني بقوله         اصطالحا         الص 
العرب من الزوائد                                                                     أتم حاجة وبهم إليه اشد فاقة، ألنه ميزان العربية، وبه ت عرف  أصول كالم

و ال  أ ب ن ي ة  الكلم  (5)((.الداخلة عليها ول  ت ع ر ف  بها أ ح  ل م  بأ ص                                                                                       ، وعرفه ابن الحاجب بقوله : ))ع 
                                                        ، وتابعه ابن األثير بقوله : )) إن ما هو معرفة أصل الكلمة   (6)((وال بناء                  التي ليس بإ ع راب

لغرض   تغيير في بنية الكلمة  هون هشام  ))، وهو عند اب (7)وزيادتها وحذفها وإبدالها ((

                                 
ر ف  )مادة  48/ 2ينظر : لسان العرب :  (1)   (       ص 

   4/114ورد في همع الهوامع و السكيت  ابن انشده، والبيت (صرف)لباب الزاخر. مادة لينظر: ا  (2)

 مادة )قرص( 8/80ينظر : لسان العرب :  (3)

 مادة) صرف( 8/68:  اللغة مقاييس : معجمينظر  (4)

 .14:  المنصف  (5)

 4/2رضي على الشافية: شرح ال (6)

 4/42المثل السائر:  (7)
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المفرد الى التثنية والجمع،وكتغيير المصدر الى الفعل  تغيركلفظي، فاألول  أو معنوي 
، ولهذين التغييرين احكام كالصحة  زا      ، وغ       قال   إلى       زو           ول ، وغ     ق    والوصف،والثاني كتغيير

ريف واإلعالل، وتسمى األحكام علم  .(1)((        التص 
 .ل ما تقدم من التعريف يتبين أن لفظة ) الصرف( لها معنيانومن خال

 .األول : لغوي ، وهو التغير والتحويل والتقليب
 نيةاألبهذه  صولأو ،  األبنيةعرف به كيفية صياغة                                      الثاني : اصطالحي هو )) العلم الذي ت  

 (2)((.                           التي ليست إعرابا  وال بناء  

العلماء الذين تناولوا  آراء خالل تتبع  ويمكن مالحظة تطور مصطلح )التصريف( من
ريفمصطلح )الصرف( أو )تعريف   (المقصود )جد هذا المصطلح  في كتاب       قد و  ف (         التص 

قال: )) أما بعد فإن العربية وسيلة إلى العلوم ه(  420بن ثابت )حنيفة النعمان  ألبي
ريف الشرعية ، وأحد أركانها  .(3)              فعال كثيرا ((                            ؛ ألن ه به يصير القليل من األ         التص 

ريف اسم                   ه   سيبويه دون ذكر     حد   وقد      بقوله : )) هو بناء مالم تنطق به العرب          التص 
هذا باب  ))                                                 وهنا يقصد بهذا الحد  مسائل التمرين ويقول أيضا  :  (4)على مثال ما نطقت به((

س من المعتل اء والصفات واألفعال غير المعتلة،والمعتلة، وما قيسمما بنت العرب من اال
الذي ال يتكلمون به ، ولم يجئ في كالمهم إال نظيره في غير بابه وهو الذي يسميه 

ريفالنحويون                                                  ومن خالل الكالم السابق لسيبويه يتضح  أن ه لم يخصص . (5)((والفعل         التص 
إال أن ، في التعريف السابقمصطلح )التصريف والفعل ( على الرغم من ذكرهتعريفا للصرف 

                                 
 1/160أوضح المسالك :  (1)

 48شرح المراح في التصريف : (2)

 وهي بدون  مخطوطة ) المقصود في الصرف( : ألبي حنيفة النعمان : أخذت التعريف من أول المخطوطة (3)
  (111مكتبة جامعة الملك سعود )ترقيم .

  2/142الكتاب:  (4)

  2/142: الكتاب ( 5)
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رف                                أعطى تصورا  للدارس عن قواعد علم  قد فهو وكيفية استخدام القياس لبناء يقاس        الص 
ريف مع العلم أن سيبويه قد أشار لمصطلح خرآعلى بناء   في النص السابق . دون          التص 

 به بل قصد التمرين والرياضة. ريف   ع  الت
رف( فلم يفرق بين ه282أما المبرد )ت      ه كان يمزج         و ، ألن  وموضوعات علم النح       الص 

ه يصعب         حتى ان   ببعض بعضها   بشكل متداخل األبوابتناول        وإن ماه ، رف       لم يع  بينهما  و 
الذي  (146)ت         السر اج ابن هفعل، على العكس مما  الصرفية والتمييز بين االبواب النحوية 

ريف نجده يقول عن إذ عرفه وحده وقسمه بشكل واضح وصريح،  ما إن                 : )) وهذا الحد           التص 
صول الكالم    ا                                                                      سمي تصريفا  لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة وخصوا به ماع ر ض في 

وذواتها من تغير ، وهو ينقسم على خمسة أقسام : زيادة ، وإبدال ، وحذف ، وتقدير بالحركة 
 .(1)                                    ، وسكون ، وإدغام وله حد  يعرف به (( 

ريف(142)توعر ف ابن جني  ها    ف      ر      ص                           ء إلى الكلمة الواحدة فت  أن تجي هوبقوله: ))         التص 
 .(2)ى((    ت              على وجوه ش  

ريف           ويبدو أن         أوضح أن  فقدرتبط باالشتقاق في مواضع كثيرة اعند ابن جني قد          التص 
بنية                                                                        المقصود بالتصريف ليس معرفة قواعد االشتقاق ، وإن ما هو العمل على تصريف األ

معت ،  ةسمع من العرب على أوزان أمثل     م ت  ل    ة  واشتقاق بعضها من بعض ، ووضع أمثل          س 
ريف نجد ابن جني قد تناول مصطلحيف بوصفهما محل دراسة النحو  واالشتقاق         التص 
رفو  ريف قال في المنصف :)) واالشتقاق أقعد في اللغة منف،   على حد سواء       الص           التص 

ريف نأكما ..                     ك ال تكاد تجد كتابا                                               أقرب إلى النحو من االشتقاق ، يدلك على ذلك أن           التص 
لفاظ أ هبك في  كتب النحو من     مر                                                  في النحو إال والتصريف في آخره ، واالشتقاق إنما ي  

 .(3)((                         ردة ال يكاد يعقد لها باب      مش  

                                 
 1/214  :االصول  (1)

 11:   المنصف  (2)

 11المصدر نفسه: (3)
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                                                         بين االشتقاق والتصريف نسبا  قريبا ، واتصاال  شديدا  ؛ ألن       أن   :))ويرى ابن جني     
ريف وكذلك  ...لكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى إلى ا تجيء            إن ما هو أن          التص 

فتشتق منه الماضي  ،                                                        االشتقاق أيضا ، أال ترى أن ك تجيء إلى الضرب الذي هو المصدر
الفاعل :  اسمقول في ت، ثم       ضرب                                 ثم تشتق منه المضارع فتقول : ي   ،    رب            فتقول: ض  

 .(1)((ضارب
ريف                  واالشتقاق ،  وأن   ريف      التص                     تداخال  بين  مصطلحيعنده ومن خالل ذلك نلحظ           التص 
 .عنده تناول ثالثة أشياء

 :يتناول األزمنة ) ماض ، مضارع ، مستقبل( يقول : ))هو أن تأتي إلى الحروف  األول
األصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من ضروب التغيير ، فذلك هو 

مثال الماضي ، فإذا أردت التصرف فيها ، والتصريف لها ،نحو قولك: )ضرب( فهذا : 
 .(2)(المضارع قلت :يضرب(

يدخل الزيادة والتحريف فيه ويعدهما من ضروب  حيثيشير إلى التغيير ،   فهو في هذا
 التغيير.

ريف: القياس اللغوي إذ يقول : )) الثاني إلى الكلمة الواحدة فتصرفها  يء           إن ما أن تج         التص 
 (3)((   ب     ب     ر               ر فتقول : ض     ف     ع                         ضرب ، فتبني منه مثل ج  على وجوه شتى ، مثال ذلك أن تأتي إلى 

     أن ك على                                                                        وهذا كأنه يصرفه من وجه إلى وجه ، ويرد  الشيء عن وجهه ، وهذه داللة لغوية ، 
 تنتقل باللفظ من داللة إلى أخرى باستخدام الوزن.

 أصول الكلمة ، وتناول الزيادة إياها، ويدل على ذلك قوله : ))ومن هنابل      تنق  ال:  ثالثال
                                                                          صارت ذوات الثالثة أحق بالزيادة ؛ألن الزيادة في الكلمة ضرب من تصريفها ولست         أيضا  

                                 
  11:المنصف  (1)

 11 -12:   التصريف الملوكي  (2)

  11:   المنصف  (3)
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ضرب ، يضرب ،سيضرب ، وإنما تنقل  :نحو هنا التنقل في األزمنةهابالتصريف  يعنا 
 .(1)( أحوال الكلمة وتعاور الزيادة إياها (

                            االشتقاق تصريفا  ،وتارة يسمي يمفالمدلول األول عند ابن جني هو االشتقاق ، فتارة يس    
ريف           ا  يقول في اشتقاق التصريف                                          الملوكي : ))هو أن  تأتي إلى الحروف األصول          التص 

ريففذلك هو  ،بضرب من ضروب التغيير ،حرفينأو  ،تصرف فيها بزيادة حرفت:ف فيها          التص 
ر ب  ، فهذا مثال الماض والتصريف، ر ب                                       لها :نحو قولك ،ض  ،                                ي فإذا أردت المضارع قلت ي ض 

ستدعى الضرب قلت استضرب... وعلى ا    ه     ن  أب ...وإذا أردت    ر     ا                  الفاعل قلت : ض    اسمأو 
ريف هذا عامة التصرف في هذا النحو من كالم العرب... فمعنى هو ما أريناك من          التص 

 .(2)يراد فيها من المعاني المفادة وغير ذلك((  التلعب بالحروف األصول لما
ب بالحروف األصول هو تصريف           أن التلع  ب                   أن  ابن جني قد صرح  لوحظمن خالل هذا النص ف     

رفوبما أن  ، رففي مدلوله اللغوي هو التقلب والحيلة، وماقرره ابن جني لمصطلح        الص  في        الص 
 للعيان. واضحة فيه  ب بالحروف فصلة القرابة             داللته التلع  

ريف فمدلول مصطلح                              ولذلك نجد ترابطا  فيما قرره ،      أن قررإذ رف،     لص  اهو مدلول   ،         التص 
ابن جني ))  قول والتداخل الذي نالحظه من خالل ،مصطلح االشتقاقل مدلو  هما األخيرين هذين

ء   ج                أال ترى أنك ت   ر ب  ، ثم ق منه الماضي ، فتقول : تشإلى الضرب الذي هو المصدر فت    ي              ض 
 وعلى هذا ، (3)... ((   ب     ر     ا             الفاعل: ض   اسمثم تقول في     ب     ر     ض                                تشتق منه المضارع ، فتقول : ي  

ريف عند ابن جني بين  فالتداخل واضح ريف واالشتقاق : ))إال أن         التص  وسيطة بين النحو          التص 
ريف واالشتقاق أقعد في اللغة من، هواللغة يتجاذبان ري ، كما أن         التص  أقرب إلى النحو من  ف       التص 

                                                        تجد كتابا  في النحو إال والتصريف في آخره ، واالشتقاق إنما  تكاد نك الأعلى ذلك  كيدل ،االشتقاق

                                 
 64المنصف :  (1)

 11التصريف الملوكي :  (2)

 11:منصفال (3)
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عقد لها باب، فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس           ال يكاد ي   ةكتب النحو منه ألفاظ مشرديمر بك في 
 .(1)(الكلم الثابتة ، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة (

إليه جميع أهل                                                            فالتصريف هو السبيل الوحيد عند ابن جني إلى االشتقاق ويحتاج       
كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها ، وال        أصول        عرف                                      العربية ؛ألنه ميزان العربية ، وبه ت  

 .(2) يوصل إلى معرفة االشتقاق إال به
ريف                        عن النحو قائال : )) إن   رفصالوعرفه الجرجاني وهومن العلماء الذين فصلوا علم           التص 

رف، تفعيل من  تولد منها ألفاظ مختلفة، ومعان توهو أن تصرف الكلمة المفردة ف       الص 
ريف  اسمب            وضع كتابا  ونجد الجرجاني قد  (3)متفاوتة((     ا  أول من ألف كتاب ، ويبدو انه         التص 

 .طوطوهو مخ  (420حنيفة النعمان) أبيبعد )الصرف(  : عنوان تحت 
قسمان: )) أحدهما جعل الكلمة على صيغ  قال : التصريفأما ابن عصفور األشبيلي 

ريف مختلفة لضروب من المعاني.... واآلخر من قسمي ير الكلمة عن أصلها ي: تغ         التص 
 .(4)                                   ير داال  على معنى طارئ على الكلمة ((يمن غير أن يكون ذلك التغ

، واألماكن التي تبدل  ؟حروف البدل والقلبثم ذكر كيف يمكن أن يبين في هذا القسم 
 ؟، وأين ال يجوز ؟فيها وتقلب والحروف التي تحذف ، وأين يجوز نقل الحركة إلى الحرف

ريف ما ذكره في هذين القسمين فقد أتى على جملة              إذا بي ن جميع  أنهالى  وقد اشار ، (5)         التص 
رففة مالمح االستقرار والترتيب والدقة في معر  فيلحظ في هذا  تقسيم  وقوانينه و       الص 

رف  هو قانون وعمل وتمارين وكذلك هو معنى طارئ يعرض في الكلمة. حيثمن        الص 
ريف ابن عصفور مصطلح االشتقاق معقد درس و  ق بين     فر   فنجده قد،         التص 

                                 
 11:  المنصف (1)  

 14: المصدر نفسه :ينظر (2) 

 26:  المفتاح في الصرف  (3)

  42الممتع في التصريف:  (4)

 42ينظر:المصدر نفسه : (5)
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 بما فعلت العرب من ذلك ، والتصريف عام لما                                     المصطلحين ،إذ يرى أن  االشتقاق مختص  
عندما ذكر                              ح الفرق بين المصطلحين أيضا                          حدثه نحن بالقياس ، ووض          ولما ن   فعلته العرب ،

                                                                              أن ه إذا كان االستدالل عليهما بالفرع يسمى ذلك تصريفا ، فكل اشتقاق تصريف وليس كل 
 .(1) تصريف اشتقاق

  ومثال االستدالل على الزيادة برد الفرع إلى األصل ، استداللنا على زيادة همزة )أحمر(  
                                                                              ه مأخوذ من الحمرة . فالحمرة هي االصل ، فهذا وأمثاله يسمى اشتقاقا ؛ ألن  المستدل      بأن  

 (2) على زيادة همزة مأخوذ من الحمرة.
ومثال االستدالل على الزيادة بالفرع ، استداللنا على زيادة ياء )أيصر( بقولهم في 

ألنه جمعه،فهذا وامثاله  )أيصر( عنجمعه )إصار( بحذف الياء وإثبات الهمزة فـ)إصار( فرع 
 (3)                                                  يسمى تصريفا الن المستدل على زيادة يائه، وهو )أيصر(.

: فقال ،علم  هو حيثمن     ا  ر تطو  أكثر أما ابن الحاجب فكانت رؤيته للصرف
ريف)) فنجد ،  (4)ليست بإعراب ((التي  علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم          التص 

وال التي ليست بإعراب و شمل ابنية الكلمة وأحوالها  حاجب قدالمدلول المصطلح عند ابن 
عتمده  أغلب الباحثين ا  إذ                                           حاجب قد رتب كتابه ترتيبا  يكاد يكون مميزا  ال. ولذلك نجد ابن ءبنا

رففي علم   .      الص 
ريف                   ويرى ابن مالك أن                   الة  وزيادة مالكلمة وما لحروفها من إ ة))علم يتعلق ببني         التص 

ريف           مبينا أن   (5)ذلك (( وإعالل وشبه ةوصح إلى غيرها لغرض  ةتحويل الكلمة من بني         التص 
لفظي أو معنوي ، وال يليق ذلك إال بمشتق ، أو بما هو من جنس مشتق ، والحرف غير 

ريف              ، ثم ذكر أن   مشتق، وال مجانس لمشتق ، فال يصرف  ما هو ضروري ، كصوغ          التص 

                                 
 26:ينظر: الممتع في التصريف  (1)

 26نفسه : ر المصدينظر:  (2)

 26:نفسه ر المصد(3)

  6 : ابن الحاجب ةشافي  (4)

 240يل المقاصد :موتكتسهيل الفوائد  (5)
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 .االفعال من مصادرها 
رفر إلى الفرق بين شاي              ومن المهم أن   هناك مؤلفات جاءت  نإإذ  والتصريف       الص 

ريف باستخدام مصطلح اريفهم لهعالصرف، لكن كان ت اسمب   كتاب) فيما وجدناه  وهذا         التص 
رفالمقصود في   كتابهوالذي جاءت تسمية  ،حنيفة النعمان بن ثابت ( الذي ألفه أبو      الص 

ريف ( قال: )) أما بعد فإن العربية وسيلة إلى )الصرف(ولكنه تناول تعريف كلمة )تص  اسمب
ريف العلوم الشرعية ، وأحد أركانها  .(1)                                         ؛ ألن ه به يصير القليل من األفعال كثيرا ((          التص 

يشر إلى الجانب  ومن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن النعمان قصد االشتقاق ولم
من            هذا واضح  و  .لعربية إلى ذلك حاجة اللغة القاعدة لتكثير األفعال  عالعلمي وكأنه وض

 (2)                                                    خالل قوله : ))ألنه به يصير القليل من األفعال كثيرا (( .
رف                                ونجد الجرجاني أيضا  تناول مصطلح  في عنوان كتابه )المفتاح في الصرف(         الص 

ريفنه أستخدم مصطلح )اإال  ريف  ( عند التطبيق ، وكأن        التص  رفو          التص   انمترادف       الص 
ريف علم أنقال: ))ا  عنده  رفتفعيل من          التص  ، وهو أن تصرف الكلمة المقروءة فتتولد       الص 

                أيضا  ذكر مصطلح  ، ابن هشاموبعد ذلك نجد ،  (3)منها ألفاظ مختلفة ومعان متفاوتة ((.
رف                                          )الصرف( عنوانا  لكتابه ))نزهة الطرف في فن  (( وهو أيضا استخدم تعريف       الص 

ريف ونجد أبا حيان يعرف ،عنده  انن مترادفالجرجاني الذي ذكرناه وكأن المصطلحي          التص 
وهو قسمان : أحدهما: جعل  ...ات الكلم في أنفسها من غير تركيب))معرفة ذو  بقوله :

يرها تغي. واآلخر : ..رالتكسيو كالتصغير  روب من المعاني الكلمة على صيغ مختلفة لض
 (4). ((لنقلوا إلبدالواعن أصلها ال لمعنى طارئ عليها، وينحصر في النقص والقلب 

                                 
  ترقيم . من دون مخطوطة ) المقصود في الصرف( : ألبي حنيفة النعمان : أخذت التعريف من أول المخطوطة وهي  (1)

  .مقدمة للمخطوطة المصدر نفسه :  (2)

 26المفتاح في الصرف:  (3)

 14: المبدع في التصريف  (4)
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ريف                               الحظ أن  أبا حيان قد قرن مصطلحيو  مصطلح االشتقاق من خالل قوله : )) ب         التص 
 وهو من الذين فصلوا النحو عن، (1)((...باالشتقاق والتصريف :ويعرف الزائد بأحد تسعة

رف حالة ، األولى : في أحكام اللغة العربية  وأشار في كتابه لذلك المنهج بجملتين        الص 
ما يكون لها في أنفسها وما يلحق من أولها  ، وما يلحق  (( :اإلفراد فهي على ثالثة أقسام

ريف . والقسم األول هو المسمى بعلم خرهاآمن   .(2)((        التص 

رفمصطلح  يذكر كاديأما ابن هشام فال  في كتابه )نزهة الطرف في فن الصرف(        الص 
ريف لمتن ، يذكر مصطلحإال في العنوان ، بينما نجده في تضاعيف ا  فيه يبين الذي         التص 

للداللة ( التحويل)، فأستخدم مصطلح  (3)))تحويل الصيغة لغرض لفظي أو معنوي((:     أن ه 
أوضح  في في التعريف نفسه نجده يستخدم )التغير(  في حينعلى مفهوم المصطلح ، 

ض معنوي أو : تغير في بنية الكلمة لغر هذا باب التصريف وهويقول: ))  ،الكسالم
ر المصدر إلى الفعل والوصف يكتغير المفرد إلى التثنية والجمع . وتغي . فاألول (4)لفظي((

. 
واإلعالل   كالصحة يرين أحكام يوغزا( ولهذين التغ،والثاني : كتغير )قول وغزو ( إلى )قال 

ريف وتسمى تلك األحكام علم بنية   في  التحويل ير ويبهذا يجعل التغ  وهو (5)((         التص 
 على هذا العلم . اشاراتالكلمة 

ونجد السيوطي استخدم الدال اللغوي أساسا لبيان الداللة االصطالحية، فالتصريف عنده     
ب    ر     ا        ، وض       رب                                                           ير، وهو قسمان األول: تتغير فيه الصيغ الختالف المعاني نحو ض  يتغ

 . واإلبدالكالنقص ير فيه الكلمة الختالف المعاني يوالقسم الثاني :تتغ.رب     ضا       ،وت  

                                 
 24المصدر نفسه :  (1)

 4/1العرب :  الضرب من لسان ارتشاف (2)

 48:  نزهة الطرف في فن الصرف  (3)

 1/122: أوضح المسالك  (4)

 1/122 المصدر نفسه: (5)
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رفك تداخال بين مصطلحي ل       أن  هنا        ويالحظ       والتصريف والمفاهيم المجاورة من         الص 
ومن خالل العرض السابق للتصريف في داللة العموم والخصوص ، أو الكل والجزء  حيث

رف يمصطلح                                                         نجد أن المصطلح قد تطور تطورا  زمنيا  بفعل التراكم الكمي والتصريف        الص 
الدكتورة خديجة  وقد استخدمت،                                            أي أن  العالم الالحق يستفيد من العالم السابق ،لخبراتمن ا

يستعمل                                                            مصطلح )الصرف( عنوانا  لكتابها وهي تبحث في كتاب سيبويه الذي  الحديثي
أحدهما عملي ، وهو تحويل األصل ))ذكرت أن للصرف معنيين : إذمصطلح )التصريف( 

 ياسمتحويل المصدر إلى ك.ان مقصودة ال تحصل إال بها .الواحد إلى أمثلة مختلفة لمع
والثاني ،ي المكان والزمان والجمع والتصغير واآللة اسمالتفضيل و  اسمالفاعل والمفعول ، و 

 .(1)((ة الكلمة التي ليست بإعراب والبناءيبنأعلمي : وهو علم بأصول تعرف بها أحوال 
رفاجد المسيرة التاريخية لمصطلح نوعلى هذا    عبر القرون أخذت بالتطور مرت التي       لص 

رفالتدريجي حتى وصلت إلى العصر الحديث الذي جعل  وهذا ،    ا (وعملي،    ا  علمي)       الص 
كانوا يتدارسون هذا العلم وكل له  إذالتقسيم الذي حصل نتيجة االستفادة من العلماء السابقين 

صار هذا  ويه ، حتى األول هو سيب في المصطلح وإن كان المحرك هة نظر ووجه هرأي
المصطلح اليوم يدرس في مؤلفات مستقلة ولكن بقي االختالف في تسمية هذه المؤلفات 

بينما ( وبقي المصطلحان مترادفين ،)التصريف ه)الصرف( ومنهم من يسمي هفمنهم من يسمي
 (2)لهذين المصطلحين تعتمد على الدال اللغوي وهو على ضربين:دراسة المحدثين  كانت

احرف العلة داخل ير في يومن الضرب األول : التغ ،ير شامليرفي محض وتغص يريتغ
 . البناء

أما التغير الشامل فهو تغيير في شكل األصل يتناول الصيغة كلها وال يقتصر على جانب 
 واحد.

                                 
  21: الصرف في كتاب سيبويه  أبنية (1)

 21: ومذاهبهم  الصرفيين مناهج (2)
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دراسة علم اللغة الحديث تناول الصيغة والعالمة الصرفية التي تدل على  ويالحظ ان      
، فكل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها ، وتؤدي  (1)فية والصور الصرفية .الوحدات الصر 

 (2)هي في محور مصطلح الصرف.ف ،إلى خدمة العبارة والجملة
ذلك المفهوم عند تمام حسان الذي يبين أن الصرف. هو ذلك العلم الذي  ولوحظ تطبيق 

 .(3)صرفية يتناول الناحية التشكيلية التركيبية للصيغ والموازين ال

                                                     تخذ بعدا  اضافيا  تمثل في البحث في الوحدات الصرفية انجد أن المصطلح قد  ومن هذا
كانت هذه أسواء  (4)وأهم أمثلتها الكلمات وأجزاؤها ذات المعاني الصرفية كالسوابق واللواحق .

تيب تر  حيث، فهو يدرس الصيغ والمفردات من  (5).    ا  أعجاز  مأ        أحشاء   م                اللواحق صدورا  أ
  (6)وزيادتها واشتقاقات الصيغ.  التهاأصو  صواتهاأ

فهو أحد مستويات البحث ويعتمد إلى حد كبير على نتائج البحث الصوتي ، ولذلك نجد 
رف                                      أن  عبد الصبور شاهين قد فرق بين مدلول) رف   (      الص  ريف على أساس أن الص                                والتص 

رفي وهو يرتبط بالمع نى العلمي الذي هو علم باصول يعرف                                                    يعنى بالقواعد العامة للنظام الص 
 إلىالواحد  األصلوالتصريف يقصد به تحويل  ،بإعرابالكلم التي ليست  أبنية أحوالبها 
 (7)متعددة. أبنية

 
 

                                 
  21-22ومذاهبهم : الصرفيين ، ومناهج 28: ينظر: مدخل إلى علم اللغة  (1)

 224:  ة دراسات في علم اللغ (2)

 482:  مناهج البحث في اللغة ينظر: (3)

 44  :   دراسات في علم اللغة ينظر: (4)

 482: مناهج البحث في اللغة ينظر:  (5)

 210:   الظواهر اللغوية والتركيبية يظر: (6)

 21المنهج الصوتي للبنية العربية: :ينظر( 8)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول 
 نشأة الرتتيب الصريف

 
 (ھ181سيبويه )ت    -1

 (ھ 242 املازني )ت   -2

 (ھ 282)ت املربد    -3
 
 
 

  



 مرحلة النشأة  األولالفصل 

 

 
 

81 

 المبحث األول
 هـ(:081عند سيبويه)ت و الترتيب ،األولىالنشأة 

 :النشأة  األولى 
الصرف لم يبتعد      أن   في  للنحو العربي والشك األولى وردت روايات كثيرة في النشأة      

البداية لنشأة النحو هي بمثابة الدليل لنشأة الصرف ألنهما  فإثباتعنه منذ البذرة األولى 
 ل األمر بعدها تشعبا وتوسعا فتارة يفترقان وتارة اخرى يجتمعان على مرأو       معا   نشأا

))فالكتابة عن المدارس الصرفية التخرج عن الكتابة عن المدارس :يومنا هذا  إلىالعصور 
صنف حسن  دوق، (8)ا ((ههي فرع علي أواالصرف مقيدة باصول النحو  وأصولالنحوية،

بهم في القرنين الثالث والرابع الهجري (على اصول ن ومذاهيهنداوي كتابه )مناهج الصرفي
، عند المسلمين              رمزا  مقدسا   وهو القرآن الكريم نزلفبعد ان  (2)النحو. أصولقائمة على 

                                                                           وأصبحت القواعد النحوية ضرورة ملحة للحفاظ عليه وعلى قدسيته ، وخصوصا  بعد أن 
،  اإلسالماصر أجنبية دخلت تداخلت األمم تحت راية اإلسالم ، وظهرت على الساحة عن

والمؤرخون القدماء سجلوا نشوءه منذ صدر اإلسالم قبل الترجمة فأخذت تلحن وتعجم ، 
 بانإ     ا  والمترجمين ، ولعل تأثير الفلسفة والمنطق اليوناني على العقلية العربية ، كان له دور 

اسي ، وهذا ما بتطوره فقد  استند في بعض جوانبه على عقلية غير عربية في العصر الع
، وأنه ال يوجد في كتاب  االبتداءوهو أنه أبدع العرب علم النحو في  ..ذهب إليه )ليتمان(

                                                                     خترعه هو والذين تقدموه ، ولكن لم ا تعلـ م العرب الفلسفة اليونانية من اسيبويه إال ما 
هـ (   081سيبويه توفي ) و ، (3)                                                   السريان في بالد العراق ، تعلموا أيضا  شيئا  من النحو

                           وي عد  رائد الطبقة الرابعة  ،وإن كان من جذور فارسية فهو عربي اللغة والفكر والثقافة والبيئة 
                                           استقر النحو العربي إلى حد   ما ، أو قل رسم  (4)البصرية في النحو ، وعلى كتابه )الكتاب( 

                                 
 15- 10النظرية اللغوية في التراث العربي : :        . وي نظر01( نظرية الصرف العربي :0)

 11:تهوإشكاال( الدرس الصرفي العربي طبيعته 5)

 01نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : :     ي نظر (3)

 0،5 : والدة النحو العربي ودور االمام علي )ع(( 4)
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تقريبا، أي  على نهجه القياسي النحويون من بعده بمائة عام العريضة له ، فسارالخطوط 
هـ ( إذ انبثقت المدرسة  581( ، والمبرد البصري ) ت ه590بعد وفاة ثعلب الكوفي )ت 

                                                                                      البغدادية النحوية فم زجت المدرستان وثبتت اركان النحو والصرف معا . وهذا يعني جليا  أن  
هـ( حتى وفاة سيبويه شيـــخ 41علي )ع( )ت  اإلمامالنحو والصرف العربي من عهد 

من  أي بعد مرور قرن ونصف(  ه089ـــــــريين والكســـائي شيــــــــخ الكوفيين ) ت البصــ
                                                                                 الزمان بقى عربيا  خالصا  ، لم يتأثر بمنطق اآلخرين وال فلسفتهم ، ونحن نحاول أن نبين 

 أبوعلي عليه السالم ، وتولى رعايته   اإلمامأن النحو والصرف قد بذر بذرته األولى 
، وبالتالي فهو عربي الوالدة والنشأة المبكرة والفتية  نهجهو  اإلمامعلى هدي األسود الدؤلي 

حتى شرخ الشباب ، وليس ذلك لدواعي العواطف ، وإنما يثبت ذلك من كتب التاريخ 
 .المهمة 

البركات  األنباري : )) الصحيح أن أول من وضع النحو علي ابن أبي  أبويقول   
األسود يسند إلى علي  أبولها تسند إلى أبي األسود ، و طالب )رض( ، ألن   الروايات ك

       لقفت  ، فإنه قد روي عن أبي األسود أنه سئل فقيل له : من أين لك هذا النحو ؟ قال 
 عليه السالم. (8)من علي بن أبي طالب (( حدوده 

الشيخ محمد الطنطاوي ، وهو أستاذ النحو والصرف في كلية اللغة العربية  ويعتمد
ألن  بقوله:)) في كتابه القيم " نشأة النحو وتاريخ أشهر الرواة " هذا الرأي ويعلل  بالقاهرة

ابن اإلنباري  أغناهم بهذا المقام ، وقد سرد معظم نقول السابقين عليه مع جودة الترتيب 
علي عليه السالم، ثم ذكر مختار  اإلمام                                         ، فذكر مختاره أوال  مع روايتين في سبب وضع 

                                                     أربع في سبب وضع أبي األسود رضي هللا عنه ...ثم عاد مصرحا   غيره مع روايات
  (2). برجحان اختياره ((

عليه )علي  اإلماممد أمين وال يقنع بالروايات التي تتجه الى ويشكك األستاذ أح 

                                                                                               
 
 6 - 5  :نزهة األلباء في طبقات األدباء   (8)  

 61: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  (2)  
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             مقارنا  بشكل  ، في  نشأة هذا العلم وال بغيرها من الروايات ، بل يسخر منها  (السالم
عربي إسالمي واقعي ملموس ، قد أرخ له كل من كتب عن نشأة  غير موفق بين ما هو

حول بداية النحو الهندي  ،رواية هندية خرافية ال أساس لها النحو العربي وتطوره وبين
، وهو من أكبر خطباء العرب (عليه السالم )علي  اإلمامعلى           مستكثرا    (8).وصرفه

تتجلى فيه  -نه حنا فاخوري كما يقول ع -وأفصحهم ، صاحب )نهج البالغة( الذي 
علي بكل وضوح ، وهي قائمة على عقل ذكي ، واسع اإلدراك عميق ،  اإلمام))عبقرية 

عن ال تفوته دقائق األمور ، فيسبر األغوار ، ويرسل األفكار منخلة ثابتة بعيدة 
  (2) .االضطراب و الضعف((

 (   )إنباه الرواة  في كتابه هـ ( 646هل مصر) ت أ وهو من يذكر الوزير القفطي و 
أهل مصر قاطبة يرون بعد النقل والتصحيح أن أول من وضع النحو علي بن  : ))    أن  

، وأنه رأى )) بمصر في   )3(األسود الدؤلي (( أبو                               أبي طالب كر م هللا وجهه، وأخذ عنه 
اب من النحو ، يجمعون على أنها مقدمة علي أبو فيه                                 زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءا  

، وأوضح أن الجمهور من أهل (4)األسود الدؤلي ((  أبوأبي طالب التي أخذها عنه بن 
)ع( ذكر أقسام الكالم ، وأضاف )لكن( إلى  اإلمامالرواية ، أجمعوا على ذلك ، وبأن 

( ، عندما غفل                         أم ا ابن النديم ) ت بعد  ..(5)األسود الدؤلي  أبوإدراجها  عن                        أخوات )إن 
، فيقول : )) زعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أبي األسود  ( في )الفهرست(هـ 391

الدؤلي ، وأن أبا األسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات هللا 
 (6) .عليه((

     علي ابن ابي طالب )عليه السالم( بانه اإلمامه( في ان 900)ت يوتابعهم السيوط
                                 

 1/542:ضحى اإلسالم  (8)
 351تاريخ األدب العربي :حنا فاخوري  :   (2)

 
 41:النحاة إنباه الرواة على أنباه   (3)

  45:  المصدر نفسه  (4)

  93:                  ي نظر:المصدر نفسه (5)

 76الفهرست :  (6)



 مرحلة النشأة  األولالفصل 

 

 
 

28 

وباب ،)عليه السالم( باب)ان( اإلماموضع  وقدأول من وضع النحو  ألبي األسود 
، وباب النعت ، االسود الدؤلي :باب العطف   أبو،،ثم صنف  اإلمالة  ،وباب اإلضافة

الطيب اللغوي في  أبو               ووضح ذلك أيضا  ، (8) باب التعجب ، وباب االستفهام  ثم 
نه سمع أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي )رض( ، أل ((                         )مراتب النحويين( قائال  : 

))                                                                    فقال ألبي األسود : اجعل للناس حروفا  ، وأشار له إلى الرفع والنصب والجر       لحنا  
 (2). 

  
وابن كثير الدمشقي في ) البداية والنهاية ( يذكر: )) إنما أخذه عن أمير المؤمنين 

 ا                             وفعل وحرف ، وإن  أبا األسود نح اسم  : "الكالم  اإلمامذكر له  علي بن طالب ..
)رض(  اإلمام                                                 ، وابن خلكان في )وفيات األعيان ( يوضح أيضا  أن ))  (3) (( نحوه ...

    (4)  .وضع له أقسام الكالم ،ثم رخصه إليه وقال له : تمم على هذا ((
                                                                    وابن الجرزي في ) غاية النهاية(، ذهب إلى أن  أبا األسود: ))أول من وضع  

علي ، قال : ما أحسن هذا مسائل في النحو بإشارة علي )رض( ، فلما عرضها على 
، والعسقالني في )اإلصابة( يروي عن أبي  (5)(                                    النحو الذي نحوت ، فسمي النحو نحوا (

 أبو                     عربية ونقـ ط المصاحف )) أول من وضع ال                              قالي عن الزجاج عن المبر د قال:علي ال
عليه (6) ((علي بن أبي طالب األسود عمن نهـج له الطريق، قال تلقيته عن أبو ، سئلاألسود
عليه السالم نفسه اذ  يقول  اإلمام. ولعل  أهم األدلة التي يوثق بها هي قول السالم

افتحه وما من سر إال والقائم عليه  اوان إاللكميل ابن زياد النخعي:))ياكميل ما من علم 
  (7) .السالم يختمه((

                                 
  309 :في علم أصول النحو االقتراح  (8)  

 32 :مراتب النحويين  (2)    
 548 /  8 البداية والنهاية :    (4)    

 595 /  3 : وفيات األعيان   (5)    

 346 - 341 /  6:  لمنتظم في تاريخ األمم والملوكا  (6)   

 165  / 3:م   اإلصابة في تمييز الصحابة  (7)   

 00باب  / 14 جبحار األنوار :  (1)   
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 الترتيب الصرفي عند سيبويه-0
                                  نشأة الصرف العربي ؛ألن ها أقرب إلى  تمثل مرحلة سيبويه وكتابه مرحلة هامة في

                                                         إلى مواطن الفصاحة آنذاك ، وي عد كتاب سيبويه الميزان الذي  عصر اللغة األم ، وأقرب
                                                       في نفوس العرب ، وما قدموه  لتاريخ اللغة العربية في ذلك  هامة                    يعطي تصورا  عن فترة 

تب أو الفصول ، اب ولم يقسمه على أساس الكأبو وقد جرى التقسيم فيه إلى الوقت ،
 (8)اب للمبحث الواحد بحسب تنوع مايجري به البحث.بو وسيبويه يكثر من األ

رئيسين مع                                                               وال يخفى على أي باحث في كتاب سيبويه أن  الكتاب ينقسم على قسمين
وجود المادة الصوتية نهاية الكتاب وهي تشكل القسم الثالث أذا ما فصلناها عن 

                                                          منه بالمادة النحوية التي جمعها سيبويه ، أم ا القسم الثاني  األول القسم  اختصوقد:الصرف
:فتناول فيه المادة الصرفية ،مع نسبة قليلة من االختالط بين النحو والصرف  في مواضع 

من الترتيب العام للكتاب ، وما يهمنــا         قليال        جزا  من الكتاب ، وهذا االختالط ال يشكل إال 
 الصرف .القسم الخاص ب في الكتاب هو

وتكاد تكون الطريقة التي سار عليها  سيبويه في عرض المادة الصرفية مشابهه لطريقة 
عرضه للمادة النحوية التي تناولها في القسم األول من الكتاب ، فيالحظ  كثرة األمثلة ، 
والشواهد وال يترك المسألة الواحدة حتى يستوفيها في الشرح واإليضاح ، وكان يتسلسل في 

قد ف ((بقوله : إلى هذا ذهب الدكتور حسن عون األفكار مع وجود االستطراد أحيانا، تناول
                                                                                استطاع سيبويه أن يتمثل صورة الموضوع الذي يعالجه، رغم ضخامتها، ومنهج الد رس، رغم 

الجملة  النظر في                                           على الن ظر في اللفظ المفرد أو الكلمة، ثم         أساسا                        بدائي ته، تمث ال  يقوم 
رف، إلى جانب القضايا المتعل قة التركيب، و أو                                                                      قد جمع فيه قضايا الن حو مع قضايا الص 

 . (2)                   باألصوات والد اللة((
فإذا تطرقنا إلى القسم الخاص بالصرف نجده يبدأ في منتصف الجزء الثالث من الكتاب 

                                 
   3/51موسوعة عباقرة االسالم :ينظر: ( 0)

   31               الد رس الن حوي: تطور( 5)
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)باب النسب أو فأول باب صرفي تناوله سيبويه هو  ويستمر إلى نهاية الجزء الرابع 
  الفراء فقد استخدمها   الكوفيين شائعة عند   كانت  التسمية  هذه  وإطالق ،  (8)  (اإلضافة

رة ، واإلضافة مرة أخرى م، ونجد سيبويه يستخدم النسب   (4) ، وثعلب (3)  ، وابن السكيت (2)
 . (5) مصطلحات لم تكن قد ثبتت عنده بصورة نهائيةال       ؛ألن  

                                                   اب واحدا  وعشرين موضوعا  أغلبها في النسب حيث تناول وقد تناول سيبويه في هذا الب     
جميع أنواع الكلمات : ))المفرد، والجمع ، والمؤنث ، والمذكر ، وما كان على حرفين ، 

، وما كان على  (7)                                                        ، وكذلك تناول ما كان على ثالثة أحرف وكــــان مفـتــوحا  (6) والمعتل ((
، و  (1)، والخماسي الذي في آخره ألف زائدة  قبلهاأربعة أحرف إذا كان آخره ياء مكسور ما 

، وتناول فيه أيضا النسب إلى (1) أورد اإلضافة الى األسماء المضافة واألسماء المركبة
                                                                  ، وضم  في هذا الباب اإلضافة الى صفة يتصف بها شخص لكثرة مالزمته إياه (82) الحكاية

، وكذلك ذكر في هذا الباب   (88)        قباني       : ر    النسب له يكون   لها، كما في طويل الرقبة فعند
   (82)                                                                           ما يكون مذكرا  وي وصف به مؤنث ، فتقول: امرأة حائض، وهذه طامث، وناقة  ضامر  

                                                               من يرى أ ن  سيبويه قد وضع باب النسب بعد باب الحكاية لوجود رابط   ومن الباحثيــن
غلبها تختص باألسماء ، والنسب سيبويه أ  تطرق لهااب السابقة التي بو             ، وهو أن  األ بينهما 

                                 
 3/331الكتاب:   (0)

  5/65الناس:                                ( ي نظر: الزاهر في معاني كلمات5)

 081                                        ( ي نظر: ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت :3)

  0/305                      ( ي نظر: مجالس ثعلب : 4)

 005نظر: كتاب سيبويه وشروحه:( 1)

  3/331                ي نظر: الكتاب : ( 6)

 3/345                       ي نظر :  المصدر نفسه :  ( 1)

 3/314نفسه: المصدر       ي نظر:  (8)

 316- 3/311                    ي نظر: المصدر نفسه:  (9)

 3/311ظر:  المصدر  نفسه :   ي ن ( 01)

 3/380                      ( ي نظر: المصدر  نفسه:00)

 3/383                        ( ي نظر:  المصدر  نفسه :05)
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 إذ إن                                                                   يقع في حدود األسماء ،غير أن  النسب ليس تسمية صريحة بقدر ما هو وصف، 
، ولعل سيبويه قصد إضافة األسماء لتتحول الى (8)النسب يخرج األسماء الى األوصاف 

ية النسبة وهو مايصطلح عليه في الدراسات اللغو  أوصاف ولذلك أسماه: باب اإلضافة أو
 اإلسمية ،واألسماء غير اإلسمية( ، فاألولى تستجيب لكل الغربية الحديثة بــ)األسماء

الظواهر اإلسمية الخالصة بشكل مطرد  فهي قليلة اللبس ،والثانية األسماء التي ال تستجيب 
بعد دخول التغير عليها ، فتحتاج الى  اضطرابالكل الظواهر اإلسمية  الخالصة فهي تعاني 

  وجهتها قصدها في   بس فجاءت أكثر حظا من األولى في توضيحها وشرحرفع الل
 (2).الجديدة 
، الذي جاء به بعد باب :  (3) (اول سيبويه الباب الثاني وأسماه )باب التثنيةثم تن       

( ، والتثنية :هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره وصالح للتجريد ، فة)النسب أو اإلضا
                                                                     ، فإن قلت : )كتابان( مثال  فقد دل هذا اللفظ على اثنين بزيادة في آخره، وعطف مثله عليه

كتاب وكتاب، بعطف الثاني :ن يويصح أن يجرد من الزيادة فيصبح: كتاب ، وأصل كتاب
على مثله :فالكتاب مثل كتاب ،يجمع بينهما وجه الشبه، وهو اشتمال كل منهما على أوراق 

هو القدر المشترك الجامع  آخر وبتعبير الشبه هذا مضمومة مؤلفة في موضوع ما، ووجه
وقد صنف                          ه( كتابا  خاصا  بالمثنى310) ىالطيب اللغوي المتوف أبووافرد ،  (4) بينهما

اه     سم              ألف كتابا   الذي هـ(395ابن جني )تفعل وكذلك  (5)المثنيات فيه الى عشرة أصناف 
 ، وكذلك فضل هللا (6)ي كتابه )الخصائص(                                              : )علل التثنية( ، وتناول هذا الموضوع منفردا  ف

م هذا الكتاب                                                         هـ( في كتابه )جنى الجنتين في تميز نوعي المثنيين( إذ قس  0000المحبي )ت

                                 
 09( الترتيب الصرفي: 0)

،  :م اآليات التصنيف اللغوي بين عل           (  ي نظر :0)  51                               للغة المعرفي والنحو العربي 
  3/389(  الكتاب :5) 

    

  031                              (ي نظر :مقدمة كتاب المثنى :  :4)    

 16،  63،  16، 13،  31، 31، 59، 01، 4، 3                   (  ي نظر: المثنى : 1) 

  419،  04/ 5،  0/594                  (ي نظر: الخصائص : 6) 
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معجم ):                    معجما  للمثنى أسماه  وألف الشريف يحيى األمين،، حروف المعجم ترتيب حسب
 . األلفاظ المثناة( 

تبتعد كلها عن التثنية والجمع ،  ال افي هذا الباب خمسة عشر موضوع سيبويه وتناول 
،وتثنية (8) حيث بدأ بموضوع: الثالثي المنقوص، ثم الرباعي فصاعدا ، ثم جمع المنقوص

، بعد ذلك ذكر ماال تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والياء والنون وتطرق في هذا (2) الممدود
 (3) .الباب الى األعداد : ) عشرين ، وثالثين ، واالثنين (

 . ثم أورد(4) وهو يريد بذلك امتناع إجازة تثنية :عشرين حين لم يجيزوا )عشرونان(
، وكان يطلق كلمة )باب( على هذه  (5) موضوع جمع االسم الذي في آخره هاء التأنيث

ز الباب الرئيس من المواضيع التي تدخل تحت الباب ، يالمواضيع  ، فلذلك يصعب تمي
تناول في هذا الباب جمع كذلك ، و (6) مع أسماء الرجال والنساء وتناول في هذا الباب :  ج

جاء بحسب التغيير الذي يحصل  اببو األترتيبه لهذه و  ين ،المؤنث السالمجمع المذكر و 
اب التي يطالها التغير من آخر الكلمة فتناول :النسب بو أورد مجموعة األ هللكلمة فمثال نجد

ا يطاله التغيير من آخر الكلمة ،ثم ضلتثنية وهو ايوهو يعتمد التغير آخر الكلمة ، ثم ا
جمع التكسير ، وهو الموضوع  بعدها انتقل الى،الكلمة  آخرالجمع وهو كذلك يطاله تغيير 

                                                                                الذي أخذ حظا  كافيا  من األمثلة  ،والتفصيل ثم تناول أيضا  في هذا الباب: جمع االسم 
حمزة( ،  ونحو : )طلحة ،  (7)هاء التأنيثالمذكر أو المؤنث بالتاء كما يجمع ما كان آخره 

                    الترتيب ؛ ألن ه يبدأ  فيالدقة  شيء من  فيه                                          ويبدو أن  مجيء الموضوعات داخل هذا الباب 

                                 
 3/391               ي نظر :الكتاب :( 0)

 3/390                      ي نظر: المصدر  نفسه : ( 5)

 3/395                    ي نظر: المصدر  نفسه:( 3)

 3/493                     ي نظر: المصدر  نفسه :( 4)

 3/394:  نفسه  المصدرينظر:( 1) 

 3/391نظر:المصدر  نفسه :     ( ي  6) 

 3/416:   نفسه :المصدر     ي نظر (1) 
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باألصول ثم ينتهي بما لحقته الزوائد ، ثم بعد ذلك ذهب إلى جمع التكسير ، وهو موضوع 
                                نطقيا  ؛ ألن ه جعل هذا الباب بعد                                                    تناوله أيضا  في باب التثنية ، وكان ترتيبه الداخلي م

                               تناول ))ما يكسر مما ك سر للجمع فجمع المؤنث السالم ، و الحديث عن جمع المذكر السالم 
، وتطرق فيه إلى ما يجوز (8)                                                             وما ال يك سر من أبنية الجمع إذا جعلته اسما  لرجل أو امرأة  ((

                   ، وتناول أيضا  تحت (2) افةالمضثم تناول جمع األسماء  من جمع التكسير وما ال يجوز
، وتناول :تثنية األسماء  : الجمع بالواو وتكسير االسم (باب التثنية وجمع التكسير)

ذا    (، ومثل لتلك األسماء بـ أواخرها معتلة الموصولة والتي يسميها األسماء المبهمة التي
ه اسم : ))باب ما ، ثم تناول األسماء الخمسة في عنوان أطلق علي ،وتا، والذي ، والتي (

وفي هذا الباب تطرق إلى (3)يتغير في اإلضافة إلى االسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة((
      اك     د  ل :هذانساء يقول: )) قلتلللرجال أو لحروف الجر ، وكيف يمكن صيرورتها أسماء 

 . (4) ((             ، وهذا إالك       الك      وع  
، (5) ة المجرور المضمر((معال بعدها تطرق الى:))إضافة المنقوص إلى الياء التي هي

، وهو آخر موضوع (6)                                                                 بعدها )) إضافة كل اسم آخره ياء تلي حرفا  مكسورا  إلى هذه الياء ((
االسم الذي ينتهي بياء:  تثنية                                                      ذكره في باب التثنية والجمع ، وضم  هذا الموضوع أحكام 

 )كقاضي(. 
                                 يه شيء من االنتظام ؛ ألن ه بداية                                  في هذا الباب أن  ترتيب سيبويه  فالحظ    ي  وأهم ما   

الجر ، ثم مثل لحالة الرفع كما  و النصب  تيالتثنية في حالة الرفع ، ثم  حالوضع قاعدة 
                                     ، ومثل لحالة النصب والجر مقدما  مثال  (7)في القاعدة : ))رجالن ،وتمرتان، ودلوان....((

                                 
 3/411:  الكتاب( 0)

 3/419:                  ي نظر:المصدر نفسه( 5)

 3/405( المصدر نفسه :3)

 3/405:  المصدر نفسه  (4)

 3/403: المصدر نفسه  (1)

 3/404: المصدر نفسه  (6)

 3/404: نفسه المصدر (1)
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، ونجده بدأ بالمنقوص  (8)(                                                      النصب على  الجر نحو : )) رأيت  رجلين، ومررت بعنكبوتين(
ثم تناول جمع المنقوص ،  ،ثم المنقوص الرباعي وما زاد على أربعة وهو الخماسي،الثالثي 

جده في أغلب الكتب اليوم ، بعدها تناول تثنية الممدود وتطرق نوهذا الترتيب الطبيعي الذي 
                           لتثنية ومثل  له بـــ)عشرين                                                               إلى جمع الممدود ضمنا  مع التثنية ، ثم أشار إلى ما ال يجوز فيه ا

ثالثين(. وذكر بعد ذلك جمع االسم الذي فيه هاء التأنيث وكأنه يتناول المسائل التي فيها  و،
                                                                        شكال  وذلك واضح من خالل المواضيع التي يتطرق  إليها فمن خالل تناوله األسماء ا       لبس  و 

والممدودة وكل ما هو مشكل المنتهية بـ)هاء( والتي يسميها هاء التأنيث واألسماء المنقوصة 
ومن ذلك ،إشكال وقع  فيه منمن ناحية الجمع والتثنية، نجده يأتي به ويمثل له ويوضح ما 

                                                                                     قوله : )) وإنما أوقعت العرب االثنين في الكالم على حد قولك : اليوم  يومان  واليوم  خمسة 
                           على حد اإلث ن  وقد بلغنا أن بها  واؤ                                         والذين جاءوا بها فقالوا : أثناء  إنما جا ،عشر من الشهر

. فهكذا االثنان كما وصفنا، ولكنه  بمنزلة الثالثاء  ءاج                                                            بعض العرب يقول:اليوم الث ني 
 .(2)                              ما  غالبا  ، فال تجوز تثنية (( واألربعاء اس

                                                                       يالحظ من خالل عرضه لهذه المسائل أن ه ال يترك شيئا  يتعلق بالمسألة الواحدة ف
قد ة من جنس المثال الذي هو في صدده كما في تطرقه لالثنين و ويستعين باألمثلة القريب

 .بأوضح صورة  واألربعاء حتى تصل الفكرة إلى ذهن القارئ ،الثالثاء :استعان باألسماء 
وتناول بعد ذلك المسائل واألمثلة التي فيها اشتراك بين جمع المذكر السالم والمؤنث  

طرب في جمع األسماء التي تجمع جمع المذكر ، ولكنه اض (3)السالم وبين جمع التكسير .
                                                                                   السالم فت جمع جمع تكسير ، وأشار إلى أن ك بالخيار ومنها : )زيد(، حين تجمعه جمع مذكر

ن ، إذ يقول ون، وإن شئت قلت : كنت بالخيار إن شئت قلت:زيد  :((                            سالم يكون: زيدو 
 هيلإالمضاف والمضاف      أن  ا ، وبم (8)وتطرق الى جمع األسماء المضافة ، (4)         ياد ...((از 

                                 
 3/404: الكتاب:      ي نظر( 0)

 3/393: صدر نفسهالم (2)

 3/391:                  ي نظر:المصدر نفسه (3)

 3/391:  نفسه المصدر (4)
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                                                                                     بمثابة الكلمة الواحدة فال شك أن ه أخرها ؛ألن ها أكثر الكلمات عددا  للحروف، وأن  المضاف 
األسماء المبهمة ، وهي الموصولة ، ثم  والمضاف إليه بمثابة كلمة واحدة ، بعدها أخذ يذكر

ه يتحدث عن المنقوص جاء:                       اب السابقة ، وبما أن  بو                               األسماء الخمسة ،وماله  عالقة باأل
، بعدها كيف يجمع هذا االسم مع وجود ياء (2) ياء المتكلم إلى االسم المنقوص بإضافة

اب الصرف وهو أبو المتكلم ، وبهذا أنتهى من هذا الباب الذي جاء بعده الباب الثالث من 
م على ثالثة أمثلة :                                        ه : ))إعلم أن  التصغير إن ما هو في الكالــــــ)باب التصغير(، إذ قال في

ي   ي     ع           ل  ، وف     ع     ي     ع           ل  ، وف     ي           على ف ع   ، فنجده قد أسس لقاعدة ثابته في التصغير وهي ال   (3)((   ل     ع 
                                                 وقيل ان : )الم صغ ر ما ز يد فيه شيء حتى يدل  على  تخرج عن األوزان الثالثة التي ذكرها

غ ر                                                ، وكذا قي ده السهيلي، فقال: )التصغير عبارة عن ت (4)تقليل(                           غيير االسم ليدل  على ص 
)تغيير صيغة )                                               ، في حين توسع الجرجاني في تعريفه، إذ يرى أن ه:  (5)                      المسم ى، وقل ة أجزائه(

 .(6)((                                                                 المعنـى، تحقيرا ، أو تقليال ، أو تقريبـا ، أو تكريما ، أو تعظيما   االسم ألجل تغيير
لتصغير بهذا التتابع عند اب : التثنية والجمع وابو                            ويرى القرني أن  مجيء هذه األ

  ينظر إليها من حيث  تغيراتها المتوالية التي بدأت فيها من األواخر قبل األوائل              سيبويه؛ ألن ه
للتغيير فقد تدرج معها من آخر الكلمة إلى وسطها ، ثم أولها، ثم  ة                    وألن  األواخر أكثر عرض

،  (7)ر أوال، من إضافة حرفين.النظر في مقدار هذا التغير فإضافة حرف واحد أحق في الذك
                                                                                     ومث ل لهذه األوزان بأمثلة ابتدأها بالثالثي ، ثم الرباعي ، ثم الخماسي كما جاء ترتيبه في 

 تعريف التصغير اجماال  ، ثم بدأ بعرض تلك المسائل تفصيال .

                                                                                               
 3/419الكتاب :       ي نظر: (0)

 3/404: المصدر  نفسه ينظر: (5)

 3/401المصدر نفسه : ( 3)

 0/091شرح شافية ابن الحاجب : (4)

 0/11نتائج الفكر في النحو:  (1)

 31التعريفات للجرجاني: (6) 

 9ب الصرفي :الترتي :     ي نظر( 1) 
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     ديا  ع                                                                                 وقد تطرق في هذا الباب لثمان وثالثين مسألة، ولم يكن ترتيبه لتلك المسائل ترتيبا  تصا
)بالخماسي ،بعدها المضاعف ، ثم الثالثي، ثم الرباعي ثم عاد إلى                        أو تنازليا  ؛ ألن ه بدأ 

 (ثم الثنائي  الخماسي، الثالثي ، ثم تحقير الخماسي ، ثم عاد إلى الثالثي ، ثم الرباعي ثم
 كتصغير الصحيح، والمعتل وما ذهبت عينه : بأنواعه  ، ولكنه مع ذلك تناول التصغير(8)

كان فيه قلب أو إبدال، بعدها موضوع الترخيم في                                       والمه، وما كان أوله ألفا  موصولة ، وما
                                                             جرى عليه الكالم مصغرا  ، وتطرق الى تحقير المؤنث وتحقير األسماء  وعلى ما التصغير،

كسر للجمع وغيرها من المسائل المتفرقة التي تدخل تحت باب  المبهمة، بعدها تصغير ما
 .(2)التصغير..

المصطلحين                                                              وقد يستخدم مصطلح التصغير مرة ومصطلح التحقير مرة أخرى ،وكأن         
)) لم :    الن ه                                                      ترى الدكتورة خديجة الحديثي أن  سبب استخدامه المصطلحين فمترادفان عنده ، 

ا المصطلحين واستعمل االثنين بمعنى متكن قد ثبتت عنده بصورة نهائية حيث وضع له
، وكذلك استخدم مصطلح  (3)والتصغير تارة أخرى((،لتحقير تارة واحد فكان يسميه ا

وليست حركة الكسر التي في مفهومنا اليوم ، بعد ذلك  (4))الكسر(قصد به : جمع التكسير
باب:)القسم(  اب الصرفية وهوبو تطرق سيبويه إلى باب نحوي قد أدرجه في ترتيب األ

على  الصرف ابأبو هذا الباب بين  أقحمقد و .(5)(ويسميه بـ)حروف اإلضافة إلى المحلوف به
وتناوله مع  ،اب النحو بعد دخول القسم عليهأبو الرغم من انه تناول حكم توكيد الفعل مع 

اب الصرف أبو بين  مجيء هذا الباب      لعل  فاب الصرف مع النونين واحوال الحرف قبلهما أبو 
 (6)الكتاب أوراقراجع الى اختالط  اب النحو  سببه أبو وكان حقه ان يدرس مع 

                                 
 409،456،444،448،449-،401/: 3: الكتاب :     ي نظر (0) 

 ) باب التصغير (،3/351:المصدر نفسه :     ي نظر (5) 

 005كتاب سيبويه وشروحه : أبنية الصرف في  ( 3)

 494-3/493: الكتاب :      ي نظر (4)

 3/496: الكتاب :     ي نظر (1)

 081                              ( ي نظر : سيبويه امام النحاة :6)
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                                                                               وقد جاء هذا الباب فاصال  بين بابي التصغير ونوني التوكيد الثقيلة والخفيفة ، ولعل 
                                                                 القسم من متطلباته أحيانا  توكيد الفعل ؛ ولذا جاء تمهيدا  للتوكيد  نإالعالقة هنا معنوية ، إذ 

ولم يشطره ، ولعل  ، والنون الثقيلة والخفيفة باب يتقاسمه النحو والصرف ، فقد جمعه سيبويه
إلحاق نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة هو تغير في الفعل  إذ إن عالقة التغير مازالت سارية ، 

 .(8)          أم حرفيا                كان إعرابيا  أسواء 
      

)أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة ،  وتناول فيه ست مسائل فقط ومنها 
نون الثقيلة والخفيفة في فعل االثنين وفعل جمع النساء، والوقف عند النون الخفيفة ، وال

وثبات الخفيفة والثقيلة في بنات الياء والواو التي الواوات والياءات ال ماتهن ، وماال تجوز 
                                                      وقد قدم الثقيلة على الخفيفة في الترتيب ؛ ألن ه يستخدم   (2) فيه النون الثقيلة والخفيفة (

م الثقيلة قدذلك الترجيح مثال نجده ي أسبابفمن عمال الواحد،الترجيح في وضع درجات االست
                                           فمن  باب أن ها أشد توكيدا وقوة من الخفيفة   ستعمالاال اهمها على الخفيفة  لفروق دقيقة 

  بين االثنين قوة العمل  التفاوت في وهو ترجيح قائم علىفي االستعمال داخل التركيب، 
الخفيفة فقد تدخله                   أ ن  كل شيء دخلته  ) اعلم) يقول :  (3) روالتأخي التقديمذلك  إلى أدى مما

تدخله الثقيلة كما ان كل شيء تدخله الثقيلة تدخله الخفيفة  ....فاذا جئت بالخفيفة فانت 
 .(4)أشد توكيدا(( فأنتمؤكد ، واذا جئت بالثقيلة 

، وقد   (5) )مضاعف الفعل واختالف العرب فيه( الباب الخامس وهو باب  إلىتطرق  ثم
) الفعل المضعف الذي يتكرر فيه حرفان من جنس واحد، وكيف  تضمن هذا الموضوع 

                                 
 01ترتيب الصرفي :ال :       ( ي نظر0)

 3/108،150،153،158،159:ينظر: الكتاب (5)

   06                                                                                       ( ي نظر: الدرس اللساني والترجيح في تحديد الشاهد الشعري بين الصنعة والتوثيق عند سيبويه: 3)

 

 3/159الكتاب : (4)   

 3/159المصدر نفسه :  ( 1)   
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، وفي هذا الباب  (8)                                                           ي ضع ف عند بعض القبائل وي دغم ، وكيف يفك اإلدغام عند بعضهم(
ترتيبهما  الحديث عن   سوف يأتي  من التضعيف الذي     ئا  من اإلدغام وشي     ئا  نجده أخذ شي

، وهو الباب  (2) ) المقصور والممدود ( اب ، بعدها انتقل إلى باب : بو أل                  متأخرا   بعد هذه ا
 اب الرئيسة عند سيبويه ، ثم جاء بعده مباشرة الباب السابع وهو باب بو السادس من األ

ومجيء هذا الباب بعد الممدود فيه عالقة وثيقة فالممدود هو كل اسم معرب  ،(3)  )الهمز(
                                                       نحو :)إنشاء  ،وحمراء( وبما أن  حديثه في باب الممدود عن  آخره همزة قبلها الف زائدة
اب أبو موقعه مباشرة بعده ، وبعد هذا الباب جاء ب )الهمزة ( باب الهمزة وأنواعها  ، أخذ هذا 

اب الصرف الخالص أبو اب النحو الخالص و أبو اب توسطت بين أبو ) تميز األعداد( ، وهي 
                     الذي سوف يأتي الحقا .

) األسماء التي توقع على عدة المؤنث والمذكر تبين  تسمية طويلة ، وهي  هعلي وأطلق   
  (4) ما العدد إذا جاوز االثنين والثنتين إلى أن تبلغ تسعة عشر وتسع عشرة(

اب بالترتيب بو                                                   باألعداد ، ويرى الدكتور مهدي القرني أن  مجيء هذه األ      ختص  م، وهذا باب 
رأ على أبنية الكلمات ، وهو النظام الذي يسير عليه السابق له عالقة بالتغير الذي يط

اب حسب التغير الذي يطرأ على أواخر الكلمات كما بو                                سيبويه ،أي أن ه كان يرتب بعض األ
اب التي يطرأ عليها تغير في وسط الكلمة بو في باب النسب والتثنية والجمع ثم انتقل إلى األ

 (5)وكما هو في باب التصغير.

             أكان تصريفا                                                          إلشارة إلى أن  النظام الصرفي أغلبه مبني  على التغير سواء وهنا البد من ا
 ، ونوني واالعاللفمن ذلك التصغير،  والنسب ، والهمز، والتضعيف ، والقلب ،  أم اشتقاق،

                                 
  135/ 3الكتاب : ينظر:( 0)   

                        3/136المصدر نفسه : ينظر:( 5)  

 3/140:المصدر نفسه:      ي نظر( 3)  

 3/111( المصدر نفسه : 4) 

  01الترتيب الصرفي : ينظر: ( 1)
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 و الخفيفة ، واإلدغام ..... الخ. التوكيد الثقيلة
اب التي نالها التغير بو ض األ                                                    وبهذا قد يكون له الحق في هذا الرأي ؛ ألن ه نظر إلى بع

                                         ورد  التغير فيها وسط الكلمة قد تخللت هذه     ا  ابأبو                                       في األواخر وهي ليست بالكثيرة ؛ألن  هناك 
من ذلك مجيء باب النسب الذي جاء بعده باب التصغير ونعلم بأن النسب يناله فاب ، بو األ

وسط الكلمة مع تغيير   فيالتغيير في أواخر الكلمات، في حين ان التصغير يكون التغيير 
                                                                                 الحركات كما في كلمة )كتاب( فعند تصغيرها تكون )ك ت يب(،ويالحظ أن  سيبويه يدخل أغلب 

                                                 ، ولكنه يقدم أحيانا ماحقه  التأخير أو يؤخر ماحقه   داخل الباب ،مسائل الباب الواحد 
)التصغير( عندما                      ،  وهذا واضح  في باب (0)التقديم ، وقد بذل مافي وسعه لينبه على ذلك  

   .الخماسي ثم الثالثي ، ثم الرباعي ، ثم عاد إلى الثالثي  تناول : 
،  وهو الباب (8) )تكسير الواحد للجمع( اب التكسير و بدأها بباب أبو ووضع بعد ذلك  

: وهماسيبويه الى العالقة بين هذين البابين  أشارالثامن عشر من الترتيب العام. وقد 
 أن))فالتصغير والجمع من واد واحد وانما منعهم يقول:  ان               ، فإن هما متالزم الجمعالتصغير و 

فهما يشتركان في  (2)يقولوا سفيرجل انهم لو كسروه لم يقولوا سفارجل  والفرازدق والقباعثر((
و ذكره  لباب التصغير بعد جمع التكسير،)) إنما ذكر هذا الباب إثر باب  مسائل كثيرة، 
" الشتراكهما في مسائل كثيرة، ألن  )ب اب                التكسير؛ ألن هم                                                                        ا كما قال سيبويه: "من واد  واحد 

دة كان  ( في بعض المسائل محمول  على باب التكسير، فإذا اشتركا في مسائل م تعد   غ ير                                                                                         الت ص 
غ ير  غ  ر  ت ص  غ ر  ي ص  غ ير تفعيل مصدر: ص  غ ير بعد التكسير، تص   (3)))     ا                                                                                               المناسب أن ي ذ ك ر باب الت ص 

                                                                               وألن  التصغير والتكسير يشتركان في ظاهرة التحول الداخلي في بنية الكلمة ، فهو ليس 
                                                                          جمعا يعتمد على الحقة كالجمع السالم  وإن ما يعتمد على تغيير الحركات مع ثبات 

   .الصوامت في مواضعها

                                 
 3/161( الكتاب :0)             

 3/001( المصدر نفسه :5)         

 0/051:(  شرح الفية ابن مالك 3)
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يقع     ا  ن واحد) ما كا                                                            وقد تطرق في هذا الباب إلى ستة عشر موضوعا  فمن هذه المواضيع 
                                                                                    للجميع، وجميع ما كان من بنات الياء والواو، وما كان اسما  واحدا  يقع على الجميع وفيه 
عالمات التأنيث ، وما كان على حرفين وليست فيه عالمة تأنيث ، وتكسير ما عدة حروفه 

كسير                                                                               أربعة أحرف للجمع ، وما يجمع من مذكره بالتاء ؛ ألن ه يصير إلى تأنيث إذا جمع ، وت
ما عدة حروفه خمسة ، والجمع وجمع الجمع، وتكسير الصفة للجمع وماكان من الصفات 

 سلسل في تناول ماكان على حرفينيتهذا الباب  ويالحظ انه في،  (8) عدد حروفه أربعة(
                                                                       ثالثة ، وقد تطرق له ضمنا  دون أن يعقد له بابا ، ثم الثالثي ،  فالرباعي ،  وماكان على

 اب الجزء الثالث من الكتاب.أبو  آخروهو الصفة ، ثم الرباعي من الصفات ، فالخماسي، ثم 
يالحظ عنده طابع التمهيد في الترتيب ، ثم يدخل في صلب الموضوع وذلك من خالل  و

اب بو اب ال يشوبها الغموض والصعوبة ، حتى يصل إلى األأبو اب السابقة وهي بو تناوله األ
اب :النسب ، والتصغير، أبو فكر ، فمن ذلك  تناوله  و                               التي يحتاج العقل فيها إلى كد  

والعدد... إلى أن وصل إلى  أوزان المصادر ،ومعرفة  وحروف القسم ، ونوني التوكيد ،
اب القياس ، وهي أكثر صعوبة من أبو األبنية ، وحروف الزوائد في األسماء ، والمصادر ، و 

ثم ختم بالمباحث الصوتية  . يم والتمثيلاب األولى ، وقد أعطاها حقها من الدرس والتنظبو األ
 ومنها :الوقف و االدغام.

اب بو بعد ذلك تطرق الى: أوزان المصادر، وهو الباب التاسع عشر من الترتيب العام ألو      
ك إلى غيرك تعدا  اعمال) بناء األفعال التي هي الباب تحت عنوان :  هذا  الصرف ، وجاء

 أوردقد كان هذا الباب األول في الجزء الرابع من الكتاب ، و ، و  (2)(.وتوقعها بها ومصادرها
 ،أوزانهامع االشارة الى ، وكيف يكون اشتقاق بعضها من بعض  (3)األفعال والمصادر هفي

وكذلك يشير إلى معاني الكلمات التي يأتي بها، وقدم في الترتيب ذكر المصادر على األفعال 
قدم الماضي على  وقدمصادر فلذلك سميت مصادر ، رة عن الدصا األفعال،ذلك أنهم جعلوا 

                                 
 196،191،610،601،601،608،656 ،191 ،3/185                ي نظر: الكتاب : ( 8)

 4/1( المصدر نفسه : 5) 

 4/01:المصدر نفسه(3) 
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     إم ا  المصدر من خالل االمثلة التي يأتي بها فهي مشتقة من المصادر :)) على  المضارع ثم
  .(8)                         بالذات ، وإم ا بالواسطة((

فاالشتقاق بالذات هو المباشر وهو اشتقاق الماضي من المصدر ، وأما بالواسطة فهو      
  بين المضارعحلقة الوصل   وبهذا فان الماضي هومن الماضي اشتقاق المضارع 

المصدر ، و يعتمد أيضا التغير الحاصل  بين الفرع واالصل ويدور الفرع في تصاريفه و 
اب والداخلي بو معتمدا االول وقد اسهمت هذه النظريات على الترتيب الخارجي لأل

في  ألفوافنجد بعض العلماء الذين  .(2)العلماء       أغلب           يلتزمه                               للموضوعات  حتى صارت معيارا  
اللغة  أصواتفقد قسم سيبويه  ،الموضوعات على بعض األصولالنحو مطلقين تسمية 

حروف العربية تسعة وعشرون حرفا...وتكون خمسة  أصل ((:قال  العربية الى اصول وفروع
حسن في وثالثين حرفا هن فروع واصلها من التسعة والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها وتست

يدور في  أصلاقتطاع فرع من )) بأنهوقد عرف الرماني االشتقاق  (3)((واألشعار القرآنقراءة 
:الحروف الالزمة للكلمة كيف  األصل((:ويقول ابن يعيش (4)((األصلتصاريفه على 

ان المعتل فرع من الصحيح ،فيقاس عليه لذلك أجمعوا  بعض الصرفيين ورأى (5)تصرفت((
م (.             على أن  األصل   (6)                      في : )قام( ) ق و 
   ، ثم باب                               وقد قسمها الى احد  عشر  بابا   (7) ائدصيغ األفعال ومعاني الزو   إلىوتطرق بعدها 

 ابأبو مع  النما  متداخه، وهذان البابان كأن (1)والزوائد الداخلة عليها  المصادر الزوائد
ل وما فيها من الزوائد ، والثاني باألفعا                                إال أن هما يعالجان مواضيع تختص  أوزان المصادر 

                                 
  1: شرح نظم المقصود ،احمد عمر الحازمي:     ي نظر (8)

 51:  والفرع في النحو العربي األصل: نظرية      ي نظر (2)

 435-4/430( الكتاب :3)

 69:رسالتان في اللغة( 4)

 018( شرح الملوكي في التصريف:1)

 418/ 5في شرح المفصل : واإليضاح، 5/143ئل الخالف :في مسا اإلنصاف:     ي نظر( 6)

 4/38:الكتاب  :     ي نظر (7)

 45، 4/41:  المصدر نفسه      ي نظر  (1)
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يعالج أوزان المصادر ذات الزيادة فقط بعكس ماهو موجود في األول الذي يعالج أوزان 
 المصادر فقط دون زيادة . 

 
 )زنة المصادر ذواتد ـــــــــــــيختص بالمكان وقد جاء هذا الباب بع    ا  صغير     ا  ثم تناول باب  

، بعد ذلك أفرد  (8)الزمة لها الهاء والفتحة ( ةعل   ف            مايكون م  )الزوائد ( ، وجاء تحت عنوان : 
 .(2)(به           )ماعالجت   بابا يختص باآللة وهو باب:

اب أبو نهاية    امواضيع تختص بأحكام اآللة  فجاء بترتيبه عشرة  فدرس فيه      
    با  ياب كلها تنحصر في زاوية االشتقاق، وبهذا كان ترتيبه ترتبو                     المصادر ؛ ألن  هذه األ

وقد درس فيه ستة  (3)،ثم  جعل الباب)ما اليجوز فيه ما أفعله(                           منطقيا  ومنهجيا  إلى حد  ما
 مواضيع.

فيه أوائل           ) مات كسر ث فيه عن أحكام الحلق أسماه باب بعدها انتقل إلى باب منفرد تحد    
        افا  في ، وتناول فيه ثالثة مواضيع تحدث فيها عن التسكين استخف (4)(األفعال المضارعة 

،  (5)(على األصل ، بعد ذلك تناول باب: )اإلمالةك    ر      وت      ن     ك                         األصل وهو متحرك، وما س  
 . اإلمالة  ودرج تحت هذا الباب ستة مواضيع تحدث فيها عن أحكام

 
،  (7)(، فذكر باب: )هاء السكت مع ألف الوصل (6)و تحدث عن السواكن في أول الكالم .

اب تعود كلها إلى التغيرات التي تطرأ على الكلمات أبو  وقد انطوى هذا الباب على ستة
وما تلحقه الهاء لتحرك  بسبب السواكن مع ألف الوصل ، بعد ذلك انتقل إلى باب )الوقف

                                 
 94-95/ 4: الكتاب (8)

 4/94المصدر نفسه :  (2)

 4/17المصدر نفسه : (3)

 4/001المصدر نفسه:  (4)

 4/001المصدر نفسه:  (5)

 4/044:  المصدر نفسهينظر:(6)

 4/015نفسه: المصدر  (7)
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، وجاء هذا الباب  (2)هاء الضمير(الساكن الذي يتحرك في الوقف قبل ، ثم ) (8)(اخر الكلمة
 عاد إلى ، و بعدها(3)عاد إلى موضوع الوقف                                        مشتركا  مع باب الوقف ؛ ألن ه تحدث عنه ثم

تحت هذا الباب خمسة  وأدرج:)هاء الضمير( والتي يطلق عليها سيبويه عالمة اإلضمار 
مواضيع متنوعة و ال تبتعد عن هاء الضمير،ثم انتقل إلى باب يعالج فيه قضايا الشعر 

،  (4)أوما يسمى )بالترنم( األولى لدراسة اللغة فتناول  قوافي الشعر واإلنشاد وهو  المادة
اب هي :هاء السكت، وهاء الضمير، والترنم ، تعالج حالة التغيير التي يتسبب بو وهذه األ

 بها الوقف، فنجده قدم باب الوقف عليها ثم جاء بترتيبها بعدها مباشرة .
 النسب ، والتصغير، وحروف اب :بو                       لحديثي أن  مجيء هذه األوترى الدكتورة خديجة ا      

 نهامرتبة بهذا الترتيب، وأل وأسماء اآللة ، والتقاء السواكن ،القسم ، نون التوكيد، واألعداد
اتخذه سيبويه ، اعتمد القسم األول منه المادة  دقيق  هو ترتيبف تدرس دراسة نحوية صرفية

مادة مشتركة بين النحو والصرف، والقسم الثالث  هو النحوية ، والقسم الثاني الذي ذكرناه
 واإلعالل اإلبدالوختم الكتاب بالدراسة الصوتية من :  واألخير ، األبنية وحروف الزوائد ،

في  القراء وهو ما يطلبه ،  (5)ختص بالمادة الصوتيةاب تأبو  ا    ألن ه م؛واإلدغا والوقف واإلمالة
لذلك لم تبتعد الدراسات ،   (6)الصحيح في النطق الصحيح والجهد العضلي األداءمعرفة 

 .عن الدراسة النحوية طيلة القرون المتعاقبة  قرآنيةال
،  (7)(وهو باب : ) مايكون عليه الكلم                                            بعدها عقد  بابا  مازج فيه بين النحو والصرف     

باب  وهو                                                                           على الرغم من أن ه  يوحي إلى أن ه  مقدمة  وتمهيد للباب الذي سوف يأتي  بعده،

                                 
 4/019: الكتاب:     ي نظر (8)

 019/ 4المصدر نفسه:  :     ي نظر (2)

 080/ 4: المصدر نفسه :     ي نظر (3)

  514/ 4المصدر نفسه :  :     ي نظر (4)

 12:  المدارس النحوية       ي نظر (5)

 523: واإلبدال واإلدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية  اإلعاللينظر : (6) 

  506/ 4:  ر: الكتاب    ي نظ (7)
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بين الحروف التي تأتي لمعان ولكنها قائمة بذاتها ال                    ( ؛ ألن ه أراد أن  ) علم حروف الزوائد 
 منها : حروف الجر واإلضمار وأدوات االستفهام وغيرها.  و يمكن أن تدخل تحت الزوائد 

 من حيث دخولها على: وتمثيله لها ،يبهاتجعل تر  (8)(وعند تفصيله) للحروف الزوائد
 .       أخيرا   ،وختمها بالصفات                    ، ثم األفعال ثانيا       أوال   األسماء

على دقة الترتيب الذي سار  ،من خالل هذا الباب  وغيره نستطيع التعرف أكثر ولعلنا 
    ن  إ: عليه سيبويه في إيراد األبنية والزيادة بحسب عدد حروف الكلمة ، ويمكن القول

)األبنية ، الزيادة ، اإلبدال، في هذا الباب الذي تطرق فيه إلى التصريف عند سيبويه يبدأ 
، وهي  موضوعات جعلها المازني من ( لحذف ، واإلدغام الالئق بالتصريفالل ، واواإلع

                 موضوعات الت صريف وقد جمع فيه  (التصريف) هفي كتاب للدراسة الصرفية              بعده ميدانا  
 (2).المتناثرة، في كتاب سيبويه

 
تصريف للقبل أن يبدأ سيبويه في بيان مواضع الزوائد في األبنية واستقصائها، قدم و     

منتقال من األكثر أهمية وقوة في  ،                                                       بحروف الزوائد فتناولها بدقة ؛ ألن ه ذكر حروف العلة أوال  
 الحروف  وحسب مخارجها ،  ةالى األقل منه  قوة، ثم بقي،العمل 

من خالل حصره أبنية  ،                                                          والبد من اإلشارة أيضا  إلى أن  طريقة سيبويه في معرفة الزوائد
لغة العرب الشائع منها ، والقليل ، والغريب وماليس في كالمهم ، ثم  األسماء واألفعال في

المتمثلة في مباحث اإلبدال، واإلعالل، والحذف ،  عنده تتابعت موضوعات التصريف
، ولمعرفة الترتيب الذي اتخذه سيبويه في هذا الباب البد من  (3)واإلدغام الالئق بالتصريف.

 األبنية عنده وكم عددها  ،وسيكون ذلك بشكل موجز ،إلقاء نظرة سريعة على ترتيب هذه 

                                 
 4/331: ينظر:الكتاب (8) 

 11أثر المازني فيمن جاء بعده  :ينظر:  (2)

 01:   منه الرضي: التصريف عند سيبويه وموقف      ي نظر (3)  
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                                                                             من غير ذكر األمثلة ، وإن ما اإلشارة إلى نوع البناء ، وعدد األوزان والترتيب الذي 
 كاآلتي : و  (8) قد رصدت دراسة حديثة هذه األوزانستخدمه سيبوبه و ا

 
  (2): أبنية األسماء الصحيحة وفيها:أوال

وقد حصر سيبويه في هذا الباب األبنية المجردة لألسماء  أبنية األسماء المجردة :  -0
 الثالثية وذكر لها عشرة أوزان فقط.

                                           بدأ بالهمزة المزيدة وذكر لها واحدا  وثالثين (3)                                               ثانيا : أبنية األسماء الثالثية المزيدة بالحروف : 
                          وزنا  وعلى الترتيب اآلتي :

 ، وقد ذكر األبنية مع التمثيل لها. (4)وحدها في ستة أبنية                         تكون الهمزة مزيدة أوال   -0

 ، وقد ذكر األبنية مع التمثيل لها. (5)                                           تكون مزيدة أوال  مع األلف ثانية في ثالثة أبنية -5

 ، وقد ذكر األبنية ومثل لها. (6)تكون  الهمزة مزيدة مع األلف الثالثة في ثالثة أبنية -3

 (7). لهما لوزنين  ومثل                                                     تكون الهمزة مزيدة أوال  مع األلف خامسة في وزنين، وذكر ا -4
، وقد ذكر (1) أوزان ة                                                          تكون الهمزة مزيدة أوال  مع األلف خامسة ، والنون آخرا  في ثالث -1

 .ااألوزان ومثل له

                                                                               تكون الهمزة مزيدة أوال  مع األلف خامسة ، والهمزة آخرا  في وزنين ، ثم ذكر الوزنين   -6
)1(.ماومثل له

 

)8(ة في وزن واحد ، ثم ذكر الوزن ومثل له.                                    تكون الهمزة مزيدة أوال  مع النون ثاني -1
 

                                 
 035 ،051، 001:الكتاب :      ي نظر   (8) 

 544-4/545المصدر نفسه        ي نظر::  (2)

 516-4/541:                   ي نظر:المصدر نفسه (3)

 548 -4/541:  در نفسه          ي نظر:المص (4)

 541-4/546:                   ي نظر:المصدر نفسه (5)

 541-4/541:                  ي نظر:المصدر نفسه (6)

 4/541:                  ي نظر:المصدر نفسه (7)

 548-4/541:                  ي نظر:المصدر نفسه (1)

 4/548:                  ي نظر:المصدر نفسه (1)
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)2(                                                                         تكون الهمزة مزيدة أوال  مع النون ثالثة في وزن واحد ، ثم ذكر الوزن ومثل له.  -8
 

(3).                                                                         تكون الهمزة مزيدة أوال  مع النون رابعة في وزنين ، ثم ذكر الوزنين ومثل لهما -9
 

ن واحد  ،وقد ذكر ذلك                                                         تكون الهمزة مزيدة أوال  مع الياء رابعة واأللف آخرا  في وز  -01
(4).الوزن ومثل له

 

                                                                      تكون الهمزة مزيدة أوال  مع تضعيف الالم في وزنين ، وقد ذكر الوزنين  ومثل  -00
)5(لهما.

 

  (6)تكون الهمزة مزيدة ثانية في وزن واحد، وقد ذكر ذلك الوزن ومثل له -05

   (7)ومثل له تكون الهمزة مزيدة ثالثه وحدها في وزن واحد، وذكر ذلك الوزن  -03
)1(تكون الهمزة مزيدة رابعة وحدها في وزن واحد ، وقد ذكر ذلك الوزن  ومثل له -04

 

 (1)ومثل له تكون الهمزة مزيدة رابعة مع ألف ثالثه في وزن واحد، وقد ذكر ذلك الوزن  -01

                                                                       مع أن  سيبويه يمثل عصر النشأة في الصرف العربي ، إال أن ه استطاع أن يعطي  
ر عليه في كثير من المواضيع، ومنها ما وجدناه في تناوله                           تصورا  عن الترتيب الذي يسي

خير شاهد ودليل على دقة  و، فه           ،ثم ثالثا                                                     لألبنية والزوائد التي كان يتناولها أوال ، ثم ثانيا  
 صاحب الكتاب في ترتيب االطار العام للكتاب .

                                                                                               
 4/548: الكتاب         ( ي نظر:0)   

 4/548                   ي نظر:المصدر نفسه:  (5)

  4/548: سه المصدر نف       ي نظر: (3)

 4/549                   ي نظر:المصدر نفسه:  (4)
 4/541                     ي نظر:المصدر نفسه  :  (1)

 4/548                       ( ي نظر: المصدر نفسه : 6)

 4/548                      ( ي نظر:المصدر نفسه : 1)

 4/548                      ( ي نظر:المصدر نفسه : 8)

 4/548                       ( ي نظر :المصدر نفسه : 9)
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فيها الهمزة، ثم  وهذا ما ذكره سيبويه في أبنية األسماء والصفات الثالثية التي زيدت     
وقد  (8)يستمر سيبويه في تناول الحروف التي زيدت فيأتي بعدها إلى المزيد )باأللف(

                                                                                  ذكر لها مائة وخمسة وعشرين وزنا  ، بدأها بالمزيدة ثانية مع ألف رابعة ، ثم ثالثة ثم 
  .(2)رابعة،ثم خامسة، ثم سادسة، ثم سابعة...الخ 

 في عدد    ا  ان ، وكان يتناولها بدقة تصاعديوهكذا إلى أن ينتهي من جميع األوز 
وقد  ، (3)                                                                        الزيادة ، حتى أن ه انتهى إلى آخر األبنية ،ثم انتقل إلى المزيدة : )بالياء( حروف

، وكذلك تتبع زيادتها                                                                   ذكر لها ستة وعشرين وزنا   بدأها بالياء المزيدة وحدها في وزن واحد
جميع األبنية التي تكون زيادتها حسب ترتيب  ، حتى انهى(4)ثالثة ، ثم رابعة ، ثم خامسة

                                     ، وذكر لها أحد عشر وزنا  وكذلك تناول  (5)الحروف الزائدة ، ثم انتقل إلى المزيدة بــ)النون(
  األبنية فيها بترتيب دقيق كما رأيناه في الهمزة واأللف والياء.

وكذلك سار على الترتيب                             ، وذكر لها تسعة عشر وزنا  ، (6)التاء( )بثم تناول الزيادة       
، وذكر لها ثالثة عشر  (7)السابق الذي ذكرناه في بقية الحروف ، ثم تناول المزيدة بــ)الميم(

                                                                                 وزنا  ، وكذلك لم يخل بالترتيب الذي عرفناه في بقية حروف الزيادة  ثم تناول المزيدة 
ونكتفي بذلك القدر  ،                                                      ، وذكر لها عشرين وزنا  ، وقد أحصاها ترتيبا  ،فمثل لها (1))بالواو(

 على                                           ، ولغرض الحكم على أن  صاحب الكتاب كان يسير                              اطالعا  على الترتيب عند سيبويه.
                           أن ه سار على هذا الترتيب  وفق ترتيب ومنهج دقيق في حصر األبنية والتمثيل لها ، حتى

                                 
 561-4/549:  الكتاب        ي نظر:  (0) 

 4/561:  المصدر نفسه      ي نظر: (5) 

 4/561                    ي نظر:المصدر نفسه :  (3) 

 569-561-4/566                    ي نظر:المصدر نفسه :  (4) 

 511-4/569                    ي نظر:المصدر نفسه :  (1)

 511-4/569: المصدر نفسه       ي نظر:  (6)

 515-4/511                   ي نظر:المصدر نفسه:  (1)

 514-4/515                   ي نظر:المصدر نفسه:  (8)
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الخماسية  الخماسية المجردة و الرباعية و المزيدة و الثالثية   األسماء أبنية )) :  في
 .(8)المزيدة ((فاحصاها جمعا وترتيبا

أن يحصي  استطاع سيبويه اال انتداخل في ترتيب الكتاب ال وعلى الرغم من وجود بعض      
                                      ولم ي حصها من الذين جاءوا بعده إال ابن  وهي محور التصريف عنده، واألفعال أبنية األسماء،

ا يدل على عقلية وحرص صاحب الكتاب على ، وهذ (2)عصفور في كتابه )الممتع في التصريف(
ثم تناول تطرق الى المعرب للمتعلمين.                                 وضعها بين دفتي كتاب لتكون سبيال  حفظ قوانين اللغة و 

 .والدخيل من خالل باب عقده اطلق عليه )ما أعرب من األعجمية(

ناول الذي جاء به بعد حروف الزيادة ، ثم ت (3)الى موضوع القلب وبعد ذلك تطرق سيبويه
صاحب الكتاب لم                (، ويالحظ أ ن  6) ، ثم التضعيف  (5)، ثم ما كان على وزن أفعالء(4)اإلعالل

تناول المظاهر التي تتعلق بها من: زيادة  فقديضطرب في ترتيبه العام عندما تناول األبنية ؛
م عنها ويالحظ انه اخذ في الكال                                                ، وإعالل ، وإبدال ، تحت الباب الذي حدده  للتصريف. ،وقلب

 ،واألسماء لألفعالالمعتلة  األبنية من خالل االبنية المعتلة  فجعل منها وسيلة للدراسة وحصر
هو خالصة و  هالذي دائما ما نجده خاتمة لكتب اغلب الذين جاءوا بعد،  (7)بعدها ختم باإلدغام
وهذامايسمى ،  (1)                                                 ،فقد عرفه ابن جني بأن ه:)) تقريب الصوت من الصوت(( (1)المواضيع الصوتية

وتناول في هذا الباب مخارج الحروف من حيث ، عددها ، ومهموسها  بالمماثلة عند المحدثين،
يتعلق بأحوال الحروف ويمثل باب اإلدغام أوضح صورة من صور الترتيب  ومجهورها وكل ما

                                 
 035 رح الشافية :التصريف عند سيبويه وموقف الرضي منه في ش :     ي نظر  (8)

 03ينظر :املمتع يف التصريف:( 2)

 4/361: : الكتاب     ي نظر(3)

  4/348:                  ي نظر:المصدر نفسه(4)

 4/495:                  ي نظر:المصدر نفسه(5)

 4/315المصدر نفسه:  :     ي نظر (6)     

 4/430المصدر نفسه:  :     ي نظر (7)

 5:  مفهومه ، انواعه ،واحكامه : ، :االدغام      ي نظر (1)  

 5/041خصائص :ال (1)  
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جعل  نتاج عالم انه  إال،  كان هذا الباب يمثل الجانب الصوتي في كتاب سيبويه  الداخلي ، وإن
عنان  البداية للترتيب                             ين في بوادي الصحراء مطلقا  األولى، هي كلمات الناطق االصله مادت

وهذا يجعلنا ال نقلل من أهمية نظرة العلماء األوائل إلى مظاهر  ،والتنظيم  في التأليف المبكر
يها، وقلة رحم البادية وصعوبة العيش لمؤلف منالتي ولدت تيب الذي يتخذونه في مؤلفاتهم ، التر 

مستلزمات التأليف واعتماد الوصف فقط، فمثال نجد سيبويه في باب اإلدغام قد رتب الحروف 
حسب المخارج  بصور دقيقة تكاد تضاهي الطرق الحديثة اليوم ، وقد سبقه استاذه الخليل الى 
صاحب الكتاب ال يسير على                                                                               ذلك ، وهذا الترتيب الداخلي للموضوعات يجعلك تتصور بأن  

  .نهجية عشوائية م
 

اال انه صاحب منهج لمن قرأ الكتتاب (8)                                              وقد ظن بعض الدارسين أن  الكتاب فيه اضطراب كبير
الن ؛معذورون بذلك  وهم ربما                                                         قراءة متأنية أم ا أصحاب القراءة السريعة فيغيب عنهم ذلك، 

بباب صغير  هسيبويه كتابوأنهى   )2( الواسعة به اإلحاطة                            الكتاب جاء مطوال  فغمض عليهم 
وهو باب ال يبتعد عن االدغام ،  (3)(مطردب فوا على ألسنتهم وليس    خف  ) ما كان شاذا مما  :وهو

 .سيبويه في نهاية الجزء الرابع وبهذا انتهت المادة الصرفية في كتاب

 
                             

                              
 
 
 
 

                                 
 .61:                                 ي نظر:أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ( 0)               

  88:                                                     ي نظر:جهود علماء العربية في تيسير النحو وتجديده  ( 5)  
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 المبحث الثاني                               

 هـــ(742)ت ـيـــــــد المــــــــازنــــنــــــــرتيــــــب  عــــــالتـــــــ           
سيبويه،ومثل الشرارة  كتاب                                                       ي عد تصريف المازني من أهم التصانيف في مرحلة النشأة بعد

         ستقال  عن األولى لبعض العلماء الذين ألفوا في مجال اللغة بأن الصرف يجب أن يدرس م
                                     خالصة الترى فيها أثرا  في مسائل النحو  ة                                       النحو ؛ ألن  كتاب التصريف جعله مادة صرفي

ابه ،وهو أول ما وصل إلينا من الكتب العلمية التي تخصصت في الصرف،فقد جعله أبو و 
المتناول ، حيث قال  ة                             االختصار واإليجاز، أ لفاظه قريب                                مستقال  عن النحو ، وهو كتاب شديد 

                                                                          ابن جني : )) لما كان هذا الكتاب الذي شرعت  في تفسيره ، وبسطه من أ نفس كتب فيه 
                                                                ها وأرصنها عريقا  في االيجاز واالختصار ، عاريا  عن الحشو واإلكثار،                  التصريف ، وأسد   

                                                                                      متخلصا  من كزازة ألفاظ المتقدمين ، مرتفعا  عن تخليط كثير من المتأخرين ، قليل األلفاظ ، 
،  من خالل  (8)((عنيت بتفسير مشكله، وكشف غامضه والزيادة في شرحه كثير المعاني

ذلك القول بحق  كتاب المازني ، يتضح لنا دقة صاحب الكتاب في اختيار األلفاظ ، وكثرة 
سار عليه المازني اساسه االختصار،     ا  خاص    ا                                              المعاني ، وهذا بدوره يوحي إلى أن  هناك ترتيب

الترتيب الذي سار عليه                         البد من اإلشارة إلى أ ن  و  من الذين سبقوه ،                         لذلك نجده أكثر انتظاما  
                                                                        المازني كان منتظما  بعض الشيء، وفيه شيء من الوضوح والدقة وهو ال يختلف عن 

يناها تطول أاب التي ر بو                      ن ه مختصر  لعناوين األاالترتيب العام الذي سار عليه سيبويه  إال 
                          فهي :تسعة عشر بابا ، ونرى  اب التي تناولها المازنيبو األعند سيبويه، أما بالنسبة لعدد 

بين األخيرين للكتاب وهما باب :                                                 ها سبعة عشر بابا  فقط ؛ ألن  ابن جني قد أضاف البا     بأن  
، والباب اآلخر واألخير اسماه (2)( شواهده وحججهبي عثمان بأ)هذا تفسير اللغة من كتاب 

                                 
 34( المنصف :0)
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                   أن هما من صنيع ابن ب في نسبة هذين البابين ،  بالسبو  (8) ()مسائل في عويص التصريف
   منها: جني أسباب نذكر

اب بو                                                                    : إ ن ابن جني لم يتطرق إلى ذكر النقل عن المازني فيهما كما فعل في األ      أوال      
بي اب ، إذ نجده يذكر النقل عن أبو السبعة عشر السابقة ، وكذلك  في المسائل داخل األ

                                               ، ثم يذكر المسألة ثم يأتي هو بشرح ه  فيقول :))  (2)عثمان  (( أبوعثمان فيقول: )) قال 
                                                        ، ولم نجد أن ه ذكر المازني في البابين األخيرين ، وحتى لو  (3)الفتح...إلى آخر (( أبوقال 

 المازني في البابين األخيرين .  ذكر كان النقل عن النساخ ، فلم نجدهم قد أشاروا إلى

لعنوان هو ا السبب                                     ثين في  هذين البابين بان هما للمازنيتوهم بعض الباح  :  ثانيــا
، ولو  (4)(من كتاب أبي عثمان بشواهده وحججه)هذا تفسير اللغة الذي أورده ابن جني وهو :

                     ابا  وإن ما هي مسائل أبو                                                  اب لوجدناها سبعة عشر بابا  ، وهي في الحقيقة ليست بو تتبعنا تلك األ
اب المازني ، فقام بشرحها وتفسيرها ، أبو غريب اللغة في تناولها ابن جني فيما ورد من 

 (6)، و ))ما في الباب الثالث(( (5)ولذلك تجده في تسميته لها يقول : )) ما في الباب الثاني((
                    ن ه سوف يشرح األلفاظ نا النظر في معنى العنوان الذي أورده نجده يشير إلى أ، ولو دقق

ي مع الشواهد واألدلة التي يقدمها في الشرح، ونجد المادة الغريبة التي وردت في كتاب المازن
بمعاني بعض األلفاظ التي وردت سابقا في                                          التي تناولها في هذا الباب هي مادة تختص  

ن معناها واستشهد لها من الشعر وكالم العرب ، ولم يتطرق إلى أبنية                     كتاب المازني ، فبي  
من كتاب التصريف وردت في الباب األول  ( التيمة وتصريفها ومن ذلك لفظة )قمطرالكل

                                 
  36: المنصف (8)

 161:  المصدر نفسه  (2)
 161ر نفسه : المصد (3)

 111المصدر نفسه:  (4)

 161المصدر نفسه:  (5)

 119: المصدر نفسه (6)
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، وقد أشار إلى  ذلك ابن جني  (8))باب األسماء واألفعال الرباعية التي ال زيادة فيها(و وه
أول الباب ى ورود اللفظة في اب ، وفي أول الحديث تجده يشير إلبو عندما بدأ يشرح تلك األ

وكذلك جاء عدد (2)  قمطر((:باب من ذلكأول في      كر       ا ذ     م  فم ..نها                       ))إن ما ذلك في الغريب ميقول:
 اب المازني .أبو                             اب سبعة عشر بابا  وهي تطابق بو هذه المسائل واأل

اب أي أن ابن جني قد مثل لكل باب صرفي بقسم يشرح فيه الغريب من اللغة ، وأما الب
         ، وإن ما                                          ، وأيضا  لم يذكر بأن ه نقلها عن أبي عثمان ةبحت ةاألخير فهو يتناول مسائل صوتي

                                                                             جده يشرح المسائل ، ومن خالل االطالع عليها ترى أسلوب ابن جني قائما  في ذلك الباب ن
 الذي يعتمد التحليل الدقيق لتلك المسائل . 

د ربو               أم ا بالنسبة أل      ،  كل عنوان منها بكلمة )باب(                                اب الكتاب فنجد المازني قد ص 
 من جوانبالحد ما ترتيب سيبويه إال في بعض عليه المازني يشبه إلى  ساروالترتيب الذي 

 إلى الترتيب . ااب ، وهذا يعود إلى نظرة كل منهمبو التقديم والتأخير داخل األ
إذ نجد بعض العناوين عند سيبويه جاءت على  شكل باب مستقل، بينما نجدها عند       

باب مستقل قد                                                                المازني دخلت تحت عنوان باب آخر ، ونجد أحيانا  مواضيع تحت عنوان 
ل الجزء األكبر من الكتاب. وسوف نشير                  مستقلة وهي التشك      ا  ابأبو أفرد لها المازني عناوين و 

 إلى ذلك من خالل تتبع الترتيب الذي جاء به المازني.
      ؛ ألن          منطقي          معتاد   وهو ترتيب (3)(باب األسماء واألفعال )كتابه التصريف بــ  أ المازنيبد

 ، إال ما ندر عن                       لى األفعال بوصفها أصال  ذلك الوقت تقدم األسماء عأغلب الدراسات في 
                                                                              بعض الذين يرون أن  االفعال هي االصل. ، بينما جاءت  بداية التصريف عند سيبويه في  

                            أيضا إال أن ه ليس اسما صريحا وإن كان  هذا في األسماء (4))باب النسبة أو اإلضافة(
أكثر        أوال   اب التي أوردها سيبويهبو                      ن  المازني لم يجعل األوالبداية هي إشارة واضحه  إلى أ

                                 
 41: المنصف (8)  

 555:المصدر نفسه(2)

 36:المصدر نفسه ينظر: (3)
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والزيادة  ، : باألبنية التصريف العملي والتي تتمثلب    ص  تاب األخيرة التي تخبو من األ ةأهمي
 واإلبدال.  ،اللغوي  ،والقياس،واإلعالل ،

ألسماء                                                             أن  ما يقابل هذا الباب عند سيبويه هو ) باب ما بنت العرب من ا ويالحظ    
األمر             ، ويبدو أن   (8)(والفعل وهو الذي يسميه النحويون التصريف ...والصفات واألفعال

                                                ن  المازني قد خالف ترتيب سيبويه في هذا الباب .           واضح  في أ
                                                                                  وفي هذا الباب تناول المازني مسائل كثيرة ومتفرقة بلغت تسعا  وأ ربعين مسألة كلها في 

اب المتفرقة عند سيبويه بو أن يضع بعض األ صادر فقد استطاعاء واألفعال والمحدود األسم
                                                                            تحت باب واحد، وهذا من قبيل االختصار ، لعلمه بأن  اإلطالة أحيانا  ال تفي بالغرض 

الزيادة للمد ، والساكن،  المنشود من الترتيب والتنظيم. ، وتطرق فيه إلى مواضيع أهمها: )
 (2)( تضعيفوهمزات الوصل، والقلب ، واإلدغام ،وال

، في حين  تجدها عند المازني (3) ةاب مستقلأبو وهذه مسائل وجدناها عند سيبويه منفردة ب  
في األسماء واألفعال لذلك تناولها فيه لعالقتها الوثيقة  ة                             ءت تحت هذا الباب ؛ ألن ها داخلجا
الصرف الذي هو  الثاني من                                                           هذا الباب الذي نجده أكثر ترتيبا  وتمثيال   ، ثم تناول الباب مع
                  ستا  وثالثين مسألة  الباب ،وقد تناول في هذا (4)                                    باب ما تجعله زائدا  من حروف الزيادة( ): 

                        ها عشرة أحرف متمثال  لها دأغلبها في بيان أحرف الزيادة التي تدخل على الكلمات، وعد
                                       العباس عن حروف الزيادة فأنشده قائال  :  أبوببيت من الشعر حين سأله 

مان ا                        وماي ن               لسم ان   ف شيبن       هويت  ا  (5)                          كن ت قدم ا هويت  الس 
       )هويت                                جبت ـك في الشعر دفعتين ي ـريد                                               ولما عاد وسأله عن حروف الزيادة: قال له: قد أ  

                                 
 4/545( ينظر:الكتاب: 0)  
  88،89،91،011،91،013-43،81                 ( ي نظر:المنصف : 5)  

 430، 015،401، 044:الكتاب  :     ي نظر( 3)

 001(  المنصف:4)

 001( المصدر نفسه :1)    
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   وهي عشرة ،                         يضا  في ) سألتمونيها(( وقيل أ اليوم تنســاه ( ويجمعها في اللفظ )السمـان
ن األحرف التي أوردها سيبويه في )باب علم حروف ع من حيث العدد تختلف الو ،       أ حرف
  ) الهمزة ، األلف، الهاء، الياء، التاء، السين،الميم، عشرة أحرف: كذلك هيف (8)(الزوائد

وردها أ فقد المازني اختلف ترتيبها عندبينما  ،وردت بهذا الترتيب (2)(  الالم الواو،والنون، 
 (3)(،النون،التاء، الهاء،السين،الالم) األلف ، الياء، الواو، الهمزة، الميم ي : على الترتيب اآلت

، ولكنه عندما قام ببيان مواضع الزيادة مع هذه الحروف اضطرب في ترتيبهن فنجده تناول:  
                                                                                              الهمزة أوال  ، ثم الياء، ثم النون، ثم التاء، ثم الياء، ثم الواو،ثم عاد إلى الهمزة، ثم األلف، ثم

 .(4)الميم، ثم الالم ، وأغفل السين والهاء
مواضع  وشرحه ثناء بيانهالزيادة أبينما نجد سيبويه لم يغفل عن أي حرف من حروف 

                           كثر انتظاما  ؛ ألن ه ذكر:)) وأ     دق  أ  ترتيب المازني قبل البدء في الشرح بينما كانزيادتها، 
النون ثم التاء و الهاء ثم عاد إلى و بقية الحروف وهي: الميم، و  الهمزة ،و حروف العلة،

 .(5)السين والالم ((
من ترتيب                            ه شيء من الصحة؛ ألن ه يقتربالمجموعة فيهذه                   ن  هذا الترتيب في والشك أ

الحرفين األخيرين              ن ه اضطرب في الحروف في ذلك الوقت إال أ وصفالمخارج المعتمدة في 
                          يبا  بسيطا  لهذه الحروف .ن يعطي ترت( ، ومن ثم هو حاول أ)السين والالم

ومجيء  (6) (باب ما قيس من الصحيح على ماجاء من كالم العرب ):ذكر بعد ذلك 
اب الزيادة  وهو ترتيب علمي واضح؛ لكي ال يبتعد المتعلم عن التمثيل ، أبو هذا الباب بعد 

اب تبعد أبو وكأنه أراد أن يجعل الصورة تستقر في ذهن المتعلم وال يبتعد به من خالل إدراجه 

                                 
 4/531: الكتاب ( 0)
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المتعلم عن القياس ، ونحن نعلم بأن األمثلة هي الصورة األخيرة للدراسة ، وهي التي ترسخ 
                                                                                  تماما  في ذهن المتلقي، وهو الباب الذي تناوله سيبويه في بداية الحديث عن التصريف أو

)باب مابنت العرب من األسماء والصفات واألفعال غير ما يسمى بالقياس اللغوي ، وهو: 
                                                                                 المعتلة والمعتلة، وماقيس من المعتل الذي ال يتكلمون به ولم يجيء في كالمهم إ ال نظيره 

 ، (8)(يسميه النحويون التصريف والفعل  من غير باب، وهو الذي
  

ة مواضيع ، ثم تناول فيه ثالث إذاب، بو وجاء هذا الباب الثالث في الترتيب العام لأل
، وجاء ترتيب هذا الباب الرابع  (2) (و اللتين هما فاءات الياء والوا )بابانتقل بعدها إلى: 

منفصلين عند  اب الصرفية، ونجده قد جمع بين موضوعينبو عند المازني في ترتيب األ
                     كانت الياء فيه أ وال  ) ما والثاني:  (3)(                              نت الواو فيه أ وال  وكانت فاء  )ماكاسيبويه هما: األول 

المازني           إ ال أ ن  ،                                             كبيرا  بين ماتناوله المازني ، وما عند سيبويه               وال نجد فارقا   (4) (.           وكانت فاء  
يشير       كان  قد اختصر هذين البابين في باب واحد ، وكذلك اختصر في إيراد األمثلة لهما ، و 

وهما في  ةنيوالواو فيه ثا )باب ما الياء:للقاعدة فقط ،ثم بعد ذلك تناول الباب الخامس وهو 
)ما سيبويه بنفس العنوان الذي هو :  ، وهو الباب الذي تناوله (5)(موضع العين من الفعل

 .(6)(منه  الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين
  قال      نصا    نقله قدو  سيبويه   به المازني كما هو عند ونجد هذا الباب جاء     
ل ت  منهما مع) اعلم أسيبويه : ، وف ع  ي ، وف (7)(واو يغزوكما تعتل ياء يرمي و  ةتل                            ن ف علت 
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لت  ، ف ع لت  وف ع لت  منهما معتالن كما تعتل ياء  ))الباب نفسه نجد قول المازني :                                                               اعلم أ ن ف ع 
ع  لكل مسألة عنوانا  خاصا  بها ورتبها ترتيبا   (8)((يغزويرمي ، وواو  ض  المازني و                                                                     ، إال أن  

ناول الثالثي الماضي والمضارع                                                     دقيقا  ، وجعلها في أربع وعشرين مسألة صغيرة ، ونجده ت
آخر     ا  ، ثم تناول المازني باب(2)منه ، ثم تطرق إلى الفعل الماضي الناقص الجامد  )ليس(

مالحقته الزوائد من هذه األفعال من بنات )باب                  اب الصرف وأ سماه أبو السادس من  وهو الباب
وهو ) باب مالحقته ن نفسه العنوا أورد الذي  ، ولم يختلف فيه مع صاحب الكتاب(3)( الثالثة

في  يتابع صاحب الكتاب                   ، يبدو أن  المازني  (4)الزوائد من هذه األفعال من بنات الثالثة (
  ه          ، إال أ ن  الذي ذكرناه وبالعنوان نفسه داخل البابباالمثلة نفسها                            ترتيب هذا الباب ؛ ألن ه جاء 

 الباب .  لم يذكر كلمة  )المعتلة(  التي ذكرها سيبويه مع عنوان
تناول المازني في هذا الباب األفعال ، واألسماء، والصفات ،   فعدد المسائل التي قد و 

باب وهو : ))باب ماجاء من بجاء بعدها                        حدى وأ ربعون مسألة، ثماتناولها في هذا الباب 
ليس                                                                                    األسماء وليس في أ وله زياده من الواو والياء اللتين هما عينان له مثال  في الفعل الذي 

                                                                        وقال في ذلك الباب : )) اعلم أ ن ه ي عل  كما ي عل  الفعل ؛ ألن  الفعل ليس   (5)              أ وله زياده(( 
، وقال سيبويه  (6)                                                                          أ ولى بهذا الفاء من االسم ، فإذا أ ردت )ف ع ل( ق لت : )باب  ، دار  ، ساق  (

له يعتل  كاعتالل الباب ذاتهفي                                     ه ، فإذا أ ردت  ف ع ل  ق لت : دار                                                 : )) وبناؤه فعال  فهو بمنزلة ف ع 
 .(7)                 ،وناب  ، وساق  ((

لعين ا)قلب                                                                      وقد شرع المازني في شرح تلك األوزان بالتسلسل معنونا  لها بعناوين منها 
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ل  ،مصححا  غير)، و (8)(              أ لفا  لتحركها و ع  ،و ح و  وهكذا يسير في بقية  (2)((     معل                                     )مجيء ر 
الماضية، ثم الصحيحة منها ، والمعتلة ، وهو يطابق إلى حد المواد ونجده قد تناول األفعال 

                                                                                   ما سيبويه في هذا الباب في األمثلة والترتيب إال ما و جد من الدقة والوضوح وسببه اختصار 
، وفي  (3)(                      )مات قلب فيه الواو ياءاألمثلة، واختصار العناوين  ايضا، ثم بعد ذلك جاء بباب : 

                                            إيراد األوزان واألمثلة إال أ ن ه يختصر العنوان   ويه من حيث                             هذا أيضا  يسير على ترتيب سيب
لواو فيه ياء ال لياء قبلها عند سيبويه ، والذي يقول فيه: ))باب تقلب ا الذي نجده يطول

 . (4)وال لسكونها وبعدها ياء(( ةساكن
  
لتقديم ولم يختلف المازني عن سيبويه في ترتيب هذا الباب إال بشيء يسير من ا 

                                                     ، وكأن ه ال يتجاوز اختصار الموضوعات والشواهد واألمثلة  داخل الموضوعات التأخيرو 
 . عند صاحب الكتاب هالذي شهدنا                                ال ي عد  خروجا  عن الترتيب العام  وهذا

الياء والواو  من بنات ة)باب ما الالم منه همز  وهو  خرآباب الى المازني  تطرق بعدها 
                                        يسيرة مختصرة ، ولكنها ال تختلف عن أ مثلة  ةلهذا الباب بأمثل، ومثل  (5)(اللتين هما عينان 

اء  ،ي سوء  ، ناء  ، ي نوء   سيبويه ومن هذه األمثلة  ولم   سيبويه  أورده، وهو الباب الذي  (6)(                               )س 
ن صاحب بأ                ولو سلمنا جدال  ، (7)   نفسها (  ، والترتيب   ، واألمثلة العنوان )يختلف في

اب بعضها من بو كتابه على العالقات التي تقترب بها تلك األ اببو لأل    ا  ترتيب أسسالكتاب 
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 أنفال يمكن  أخرى وقوة العمل مرة          أحيانا  والفرع واعتماد الشكل  األصلبعض ومنها نظرية 
تابع سيبويه في بناء كتابه  ألنه األساستصريفه على هذا   أسسنجزم بان المازني قد 

قد رتب اغلب المتفرقات تحت  ألنهذلك  و يف المازنيتصر  أهميةنقلل من  أن واليمكن لنا
  .اب موحدة  واختصر بعض المسائل التي تتعب القارئ أبو 

          : رميت  ، وذلك نحو  المان هما  اللتين    الواو والياء)باب  :انتقل الى  هابعدو   
ت الياء ب ماكان)هذا با)عنوان : فقد  ذكره بسيبويه  كذلك لم يختلف فيه عن،  (8)(       وغزوت  

، وهذا  (3)(                                             األمثلة لم تختلف تماما  ومنها )رميت  ، وغزوت   ، وكذلك (2)((والواو فيه المات
                                                                                يدل على أن  المازني ال يبتعد كثيرا  عن سيبويه في ترتيب مادته التي يعرضها في أغلب 

هي :  أول مسألة فيها                                                  يسير على خطاه، وقد تناول ثالثا  وثالثين مسألة كانت األحيان فهو 
مسألة في هذا الباب  وآخر ، (4) ((العين على الناقص بالياء والواو                   ) دخول فع لت  بكسر)

، وجاء بعد ذلك بباب  (5)((ي العظايا بهاء التأنيث في عضاية) تشبيه األلف ف)هي : 
ء واوا" ليفرق ) باب تقلب فيه الياوهو:  يه في الترتيب واألمثلة ،                          مطابق تماما  لما عند سيبو 

 . (6)(ين االسم والصفة ب
االسم فقط كما عنون لها في بداية الباب وهو                                    وقد تناول في هذا الباب مسائل تخص  

اب عند المازني ، ودرس  فيه خمس مسائل فقط.   ولم بو الباب العاشر في ترتيبه بين األ
عند يختلف فيه عن سيبويه في ترتيب هذا الباب واألمثلة، وكذلك عنوان الباب الذي نجده 

 .(7)(                              ء واوا  ليفصل بين الصفة واالسم هذا باب ماتقلب فيه اليا ) سيبويه 
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) هذا الباب اب وجاء تحت عنوان : بو ترتيب األبعدها جاء بالباب الحادي عشر في    
لت  على أربعة أحرف فصاعدا   تقلب الواو فيه إلى الياء إذا كانت ، ومعه إضافة  (8)(                               ف ع 

                            ، وكأن ه يشير إلى أن ه  سوف ) إعالل الماضي إلعالل المضارع (إلى عنوان الباب:  ةصغير 
واالختالف بين سيبويه   قبل الماضي                  ؛ألن  المضارع معتل      أوال   الماضي بإعالليبدأ 

 هذا باب ما إذا التقت فيه الهمزة )سم ا               ؛ ألن ه جاء تحت العنوان والمازني يتضح من خالل
اب بو األ الترتيب والتسلسل المنطقي في      أن  ويالحظ  (2)(   ا             والياء أ لف                         والياء قلبت الهمزة ياء  

في هذه ،واإلدغام  ،واإلعالل ،؛ألنه يتناول ظواهر متشابهة وهي القلب            واضح  للعيان السابقة
ذلك ل    أن                                                                         اب إال أن ه شديد االختصار في تناول تلك المسائل التي أشرنا إليها، والشك فيبو األ

                                 على المتعلم ؛ألن ه يرى في االختصار  االطالة او انه اليريد ة يقصدها ، فائداالختصار 
   هذا الباب موضعبين المازني وسيبويه في  ويالحظ االختالف ، ضرورة في نفس المتعلم

        ء ق لبت )باب ما إذا التقت فيه الهمزة واليااول بابين قبل هذا الباب وهما : فسيبويه قد تن
 .(4)(                             مابني على أفعالء وأ صله ف ع الء )وباب:(3) (   ا  الهمزة ياء والياء الف

باب التضعيف  ) وهو    ا  آخر     ا                                                             والمازني قد أ سقط هذين البابين ولم يتناولهما ، ثم تناول باب
اعلم  )): وقال في هذا الباب، (5)(      عييت  وأ  ،          وأ حييت   ،     يت  يوع        حييت  ، في بنات الياء نحو:

وهذا ،(6) ( (                             رميت  وتكون عينه  تصح  والتعتل الم مه مجرى من هذا تجري ال المضاعف آخر     أ ن  
سيبويه في أغلب مواضيعه وذلك من موجود عند       ع م اورده المازني اليختلف الباب الذي أ

عدد الموضوعات الداخلية في و  العنوان ، واألمثلة، الداخلي للموضوعات و ترتيبالخالل 
 .عند سيبويه  موجود ا   م     ع  اغلبها  ف التختل          موضوعا   عشرين فقد بلغت هذا الباب
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                                  ما  في  تصريف المازني، ولم يتخل  ولعل أهم مظهر من مظاهر الترتيب الذي تراه قائ  
عنه في أغلب الموضوعات ، هو ذلك الفرز الدقيق للمسألة الواحدة التي كان يضع لها 

كتاب الذي يضع جده عند صاحب الن                                              عنوانا  صغيرا  ليسهل وصول المتعلم إليها خالف ما
                                                                                    المسألة داخل الباب مع الشرح دون ابرازها بعنوان مستقل ، حتى أنك تبحث عنها بين الكم  

  يقسم  نجده  ،      فمثال    كبيرة  المتراكم من األمثلة ، والشواهد ويصعب إيجادها إال بعد معاناة
لماضي من كسروا عين ا     لم  )منها  مستقلة ( الى موضوعات باب التضعيف في بنات الواو )

قو،  :و)صحة الواوين في مثال،وحوى (  ،في قوى       ياء   :المانقالب الو)، القوة، ونحوها( 
وكأنها موضوع  ،بينما كانت هذه الموضوعات ترد تحت باب واحد عند سيبويه  (8)  وبو(

ولعل ذلك الفرز الدقيق الذي  ،بالصعوبة والغموض لدى الدارس      حاط              ا يجعلها ت           واحد مم  
 المازني   ها تطرق ، ثم بعدهو  من عمل ابن جني الذي شرح  تصريف المازنيالحظناه 

                                         أيضا  ال يختلف عن سيبويه في إيراد العنوان  ، وهو (2)التضعيف في بنات الواو( )باب الى 
، وباألخص الترتيب الداخلي وبلغ عدد المسائل التي تناولها المازني في  (3) والترتيب واألمثلة

ب سيبويه ، ثم بعد ذلك جاء                                          وعشرين مسألة  ، وهي التختلف عما ورد في كتا               هذا الباب ستا  
، وهو الباب الرابع عشر في  (4)ماقيس من المعتل ولم يجيء مثاله إال من الصحيح ( )بباب 

      يئا  إال ش الترتيب عند المازني ، ولم يختلف فيه عن صاحب الكتاب من حيث المادة والترتيب
وهو عائد الى معنى واحد ،  فذكره  لعنوان الذي اطلقه كل منهمايتضح من خالل ا    ا  يسير 

الكالم  باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ، ولم يجيء في ) سيبويه تحت عنوان 
بينما  كر المازني في تسمية الباب كلمة )الصحيح(ذ قد، و  (5)(.إال نظيره من غير المعتل

هذا  ه أخر                                        والذي ق صد به  الصحيح أ يضا  ، والشك أن  ،  ) من غير المعتل( سيبويه يذكر 
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                                           من خالله معرفة القياس وبناء كالم لم يأت  عند  تستطيع                  ؛ ألن ه الباب الذي ألهميتهالباب 
العلماء للبحث في الكلمات المفردة  الذي أرسى دعائمه                                   العرب على كالم قد أتى ، وهو العلم  

                                         في صناعة األ عراب والتصريف : إن ما هو أ ن  ،إلى هذا ذهب ابن جني بقوله:))الغرض
                               ماعملوه ، وال ي ع دل عنه ؛ ألن ه      بع       ي ت  ن يقاس ما لم يجيء على ماجاء ، فقد وجب من هذا أ
، وقد تناول في هذا الباب (8)           وأ خترع((. هو المعنى المقصود ، والسبب الذي وضع هذا العلم 

سيبويه ، ولم مع   تلف                          مة إال أن  أبا عثمان هنا يخ                                     ثالثا  وثمانين مسألة،  وجاءت كلها منتظ
فلم يضع باب التضعيف مع القياس كما فعل صاحب  يلتزم بالترتيب الذي سار عليه 

                                                                           ؛ألن  سيبويه عاد إلى باب التضعيف وجعله في باب القياس والتمارين ، وهو باب قد الكتاب
 ويه .اب عند سيببو                             سابقا  كما اشرنا في ترتيب األعليه تكلم 

                                                                            فتأخير عنوان أو باب رئيس عند سيبويه على األجزاء أ و الفروع التي تخص الباب قد     
) باب التضعيف(  عن تعريف  ه تحدث في   ن  أ من ورد في ترتيب سيبويه ؛ على الرغم

وجدنا مقدمة للباب الذي                                       ، وذكر اللغات التي تداولته ، وكأن ه  ؟التضعيف ومعناه وكيف يكون 
                            ) باب مات قلب فيه تاء افتعل م بعد ذلك يتناول المازني : (  ، ثبل باب ) القياستفاصيله ق

، وباع، وما كان عن أصلها،وال يتكلم بها على األصل البتة كما لم يتكلم بالفعل من ، قال
ويه في ، وهذا الباب هو جزء صغير من الباب الذي يقابله عند سيب(2) (نحوهن على األصل

الذي تحدث فيه عن عدد حروف العربية وعن  (3) (ام) باب اإلدغسماه : الترتيب ، والذي أ
وسبب ،ومهموسها  ،ومجهورها ، وأحوال مجهورها ،مخارج تلك الحروف ، ومهموسها

االختالف ، وتحدث فيه عن اإلدغام عامة ،في حين تحدث المازني في هذا الباب عن 
هو موضوع تناوله ابن جني شارح اإلدغام و  وأمايحدث اإلبدال، وكيف تقارب األصوات 

                                                                             صريف المازني بشيء من الدقة والتفصيل في كتابه الخصائص معرفا  له بقوله : )) قد ت
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والذي جعله على ،(8)                                                            ثبت أن اإلدغام المألوف المعتاد ، إن ما هو تقريب صوت من صوت ((
فيدغم األول في   نها اإلدغام                                                     ضربين : األول: أ ن يلتقي المثالن على األحكام التي يكون ع

 .                  نحو : قط ع ، وشد   خراآل

                                                                               والثاني : أ ن يلتقي المتقاربان على األحكام التي يسوغ معها اإلدغام ، فيقلب أحدهما 
د   فيهإلى لفظ صاحبه فتدغمه  في اللغة التميمية ، و  واصلها )وتدد( (                 ، وذلك مثل )و 

(             م حى( و )إم  ا) له المازني قد تطرق إلى إحدى عشرة ، وفي هذا الباب األخير الذي تناو  (2)    از 
                                                                                مسألة ومعها جانب من جوانب اإلظهار واإلدغام ،وقد ابتعد كثيرا  عن ترتيب سيبويه داخل 

  . الباب 

يبه ترت  وحسب         إجماال   في )المنصف(   وردت  اب التيبو ر األذك  ويمكن         
من  الزيادة ، باب ماقيس                                                   ) باب األسماء واألفعال ، باب ما نجعله زائدا  من حروف:وهي

ا الياء الصحيح على ما جاء من كالم العرب ، باب الياء والواو اللتين هما فاءات ، باب م
هذه األفعال  والواو فيه ثانيه ، وهما في موضع العين من الفعل، باب ما لحقته الزوائد من

ين هما و والياء اللتوله زيادة من الوااء من األسماء ليس في أمن بنات الثالثة ، باب ما ج
يه الواو إلى الياء إذا                                                                    عينان  ، باب تقلب فيه الياء واوا  ليفرق بين االسم والصفة، باب تقلب ف

لتضعيف من                                                                      كانت فعلت  على أربعة أ حرف فصاعدا  ، باب التضعيف من بنات الياء، باب ا
قلب فيه تاء باب ما ت ،من الصحيح                    ولم يجيء مثاله إال              من المعتل      س      قي                      بنات الواو، باب ما  

)باع( وما كان  كما لم يتكلم بالفعل من ألبتةافتعل عن أصلها ، وال يتكلم بها على األصل   

 . األصل()نحوهن عن 
ابن جني وقد ذكرت  من صنيع للمازني بل هما ا           أ ن هما ليس       ال شك                      وهناك بابان أ خيران      

باب هذا  تفسير اللغة من كتاب أبي   )اية الحديث عن ترتيب المازني وهماألسباب في بدا

                                 
   0/039،041الخصائص: (8) 

 0/039الخصائص:   (2)
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            الحظ أن  أبا    ي   و (2)(وباب : ) مسائل في عويص التصريف، (8)( عثمان بشواهده وحججه 
، والتصغير،  دغام ، والنسبلكل من اإل مستقلة  خاصة و    ا  ابأبو  يعقد عثمان لم 

اآللة، واسم المكان،  ،والعدد، ونوني التوكيد، والترنم ، والوقف، وهاء الضمير، واسموالهمز
والمقصور والممدود، والتثنية ، والتكسير، وهي موضوعات وردت عند صاحب الكتاب تحت 

، و يالحظ  (3)اب أخرى أبو                     من مسائلها ضمنا  مع     ا  اب مستقلة ، وقد ادرج  المازني بعضأبو 
                                                                      أن ه أدخل بعض مسائل اإلدغام مع التضعيف ضمنا، ومع الباب األخير الذي خصصه 

اب مستقلة في أبو صوت وتقارب الحروف ، في حين أن هذه الموضوعات وردت بشكل لل
  في الشرح والتفصيل  اكتاب سيبويه . وقد أستطاع صاحب الكتاب أن يستوفي أغلب مسائله

                                                                               ويبدو أن  المازني اكتفى بالقسم الخاص بالتصريف وما تضمنه من زيادة وابدال ، وحذف 
 وإعالل ، وقلب.

                                           أن   تصريف المازني هو قطعة من كتاب سيبويه،  تور عبد الخالق عضيمةالدكيرى و   
   ةم يذكر سيبويه إال في مسائل قليلالمازني كان أحد رواة الكتاب ، ولكنه ل                     والغرابة في األمر أن  

لما في كتاب سيبويه                                    إلى أن  تصريف المازني هو ترديد   ةيمضوقد أشار األستاذ عبد الخالق ع
 . (4)((                                                            في اعتقادي أن  تصريف المازني إن ما هو صدى لما في كتاب سيبويه يقول: ))

 

 
 
 
 

                                 
 111 :المنصف   (8) 

   641نفسه: المصدر    (2)

 355،313،514،365، 311  ،111،130 ،440نفسه: المصدر :     ي نظر( 3) 

 0/93مقدمة كتاب المقتضب : :     ي نظر ( 4)
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 المبحث الثالث                            
 هــــ ( 782ت ) المبـــــــــــــرد عند تــــــــــــــــــرتــــيبال           

المازني والجرمي وغيرهم ، تتلمذ على يد وقد كان يمثل أحد أقطاب المدرسة البصرية ،     
، والكامل في اللغة األدب ، والمذكر  والصر ف                                         له  مؤلفات كثيرة منها : المقتضب في النحو

هــ (، وما يهمنا من ذلك  581، توفى المبرد سنة )(8)والمؤنث إلى غير ذلك من المؤلفات. 
ها قريبة من حياة                                                                أن  المبرد بصري أخذ علمه عن المازني ، وكانت فترة حياته التي عاش

هــ( ، وتاريخ والدة المبرد سنة  081سيبويه ، وإذا نظرنا إلى تاريخ وفاة سيبويه ، وهي سنة )
هــ ( وهذا الذي جعلنا نضع المبرد في عصر النشأة، نشأة الصرف العربي ؛ ألننا  501)

نت الفترات اسوف نجد آثار سيبويه ومنهجه وترتيبه في كتاب المبرد ، وإن لم يتعاصرا بل ك
،وخاصة أن كتاب سيبويه ظهر للعيان في زمن المبرد وهذا دليل واضح  ةالزمنية بينهما قريب

                                                                                    أن  العلماء الذين عاشوا قريبا  من سيبويه أو بعده بقرن أو قرنين لم يبتعدوا كثيرا  عن  على
 راه في كتاب سيبويه.        نالترتيب الخارجي والداخلي  الذي 

اب الصرفية،فقد بو لهم للمادة اللغوية في مؤلفاتهم ، أما ترتيب المبرد لألوكذلك في تناو 
جعل المادة الصرفية تبدأ في الجزء األول ، وتنتهي في الجزء الثالث ، في حين إبتدأ سيبويه 

 ترتيب المبردوكان  اب النحو ، وختم كتابه بها في الجزء الرابعأبو المادة الصرفية بعد 
               حيزا  من الجزء  أخذت  أنهاعلى الرغم من  اب النحوأبو بعض الشيء مع                  مضطربا  ومتداخال  

ه  أراد أن يشير الى الغرض التعليمي الذي      لعل  و الثاني والثالث ، فقدم الصرف على النحو ،  
) هذا                                أن ه بدأ كتابه بباب نحوي وهو : يصبو إليه والذي طغى على مؤلفات تلك الحقبة، إال 

مختلفة ، وقد  ةاب نحويأبو بستة     ا  ، متلو (2)( راب األسماء واألفعالالعربية وإعتفسير وجوه 

                                 
 3/440: : وفيات األعيان      ي نظر (8)   

 0/040المقتضب:للمبرد: (2)
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، وحرف  جاء لمعنى((  (8)                                                                           تحدث في هذا الباب عن أقسام الكالم ))فالكالم كل اسم ، وفعل 
 :بوهو با ،  بباب صرفي خالص  التصريف كتابه  وهو ما ال نجده عند المازني الذي بدأ

اب التصريف أبو لماذا قدم المبرد هذا الباب النحوي قبل         يقينا   وال نعلم،(2) (األسماء واألفعال )
، وهو الباب                                       ولعل  اهتمامه بالنحو كان أكثر من الصرف والذي جعله بداية لكتابه المقتضب

اب أبو                                    إال أن  سيبويه لم يأت  بعده مباشرة ب ، (3)اب في كتاب سيبويهبو أول األ وجدناهالذي 
 ةلما بدأ  به سيبويه ، أو هي مقدم        شبيها  تكون فاتحة لكتابه و الصرف كما فعل المبرد، وقد ت

ريف بأقسام الكالم الذي ال يخرج عن ثالثة أقسام ، وبعد أن تناول المبرد عوضعها للت
كتابه   صرفي في          أول باب   ية وكان اب الصرفبو باأل المقدمة  النحوية التي أشرنا إليها بدأ 

)باب ماجاء من  ، وجاء هذا بعد الباب النحوي  (4)(ئد اب األبنية ومعرفة حروف الزوا) ب
 .(5)( الكلم على حرفين

ونجد المبرد في هذا الباب الصرفي يذكر األسماء التي تكون على ثالثة أجناس ، والتي 
                                                                              ال زيادة فيها وذكر بأن ها تكون على ثالثة أحرف وعلى أربعة أحرف ، وعلى خمسة أحرف، 

                                                              سره  بأقسامه وأوزانه، ويذكر ما يلحقه من الزوائد بعد الفراغ من                        ثم أشار إلى أن ه سوف يف
، وال يختلف هذا الباب عن الباب الذي أورده سيبوبه في حروف الزوائد إال من (6)األصول

  ابـــــــه ببــــــــــي كتابـــــــــــنجد سيبويه بدأ الصرف ف لصرف ؛ ألننا ااب بو حيث الترتيب العام أل
اب الصرف في الجزء الثالث من أبو                                ، الذي عد ه  أغلب الباحثين أول  (7)(واإلضافة) النسبة 

                                 
 0/040( المقتضب:0)

 36: ( المنصف 5)

 0/05                ي نظر: الكتاب :  (3)

 090/ 0                   ( ي نظر: المقتضب : 4)

 0/019نفسه :   :المصدر       ( ي نظر1)

  0/090:                    ي نظر:المصدر  نفسه ( 6)

 3/331( الكتاب : 1)
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الكتاب ، وكذلك من المخالفات التي وردت عند المبرد في عدم التزامه بالترتيب العام لكتاب 
الصرف في الجزء األول من كتابه  ، في حين سيبويه جعل الصرف في  جعل            سيبويه أن ه 

                                    ع والذي ي عد  القسم الثاني للكتاب .الجزء الثالث والراب
 

  :قوله  سيبويه                  يدا  لما في كتاب                                                      ومن األمثلة التي تناولها المبرد في كتابه الذي ي عد  ترد
ل ل                       فاالسم نحو : ط ن ب ، و  منهما               يكون على :ف عل  )) : ج ن ب ، ش  ، وهذا  (8)((                               ع نق  ، والنعت 

، ففي هذا الباب ذكر المبرد أبنية االسم  (2)ما تجده في كتاب سيبويه من غير اختالف
                     ( ، وذكر بأن ها عشرة ) معرفة حروف الزوائد ومواضعها الثالثي فقط، ثم بعد ذلك ذكر باب

 .(3)والميم((                                                                               أحرف:))األلف،والياء ، والواو، والهمزة، والتاء، والنون، والسين، والهاء ، والالم ،
                                       ؛ ألن ه وضعه كما وضعه سيبويه بعد األبنية  ما                                     وهذا الباب يتفق فيه مع سيبويه نوعا  

اب الصرفية، في بو ، وهذا الباب جاء عند سيبويه في الترتيب الداخلي لأل (4)وحروف الزوائد
يب العام ،وأورد المبرد بعد                                                                    حين ي عد ه  المبرد بابا  رئيسا  ، ولذلك جعله  الباب الثاني من الترت

                                                  ا أحد عشر حرفا ، ثمانية منها من حروف الزوائد ، ثم             ، وذكر بأن ه (5)(ذلك )حروف البدل 
                                                                                 قسم حروف البدل إلى حروف المد واللين ، وأن  حروف البدل ليست ببدل إدغام ، وال يختلف 
                                                                               هذا الباب في الترتيب عن ترتيب سيبويه  ؛ ألن ه وضعها بعد حروف الزيادة كما هو عند 

)بنات األربعة التي ال انتقل المبرد إلى  ثم،(6)واهدسيبويه ، وكذلك تابعه في إيراد األمثلة والش
سيبويه بعد أن تناول الثالثي   أوردهوهو الباب الذي  ،       مستقال      ا  ، وأورد لها باب (7)(زيادة فيها

                                 
 0/095( المقتضب: 0)

 301/ 4                  ( ي نظر: الكتاب : 5)

 0/094:المقتضب  ( 3)

 4/531(  ينظر الكتاب :4)

 0/099                       ( ي نظر:المصدر  نفسه : 1)

 4/531                 ( ي نظر: الكتاب: 6)

 0/514( المقتضب:1)



 مرحلة النشأة  األولالفصل 

 

 
 

62 

، وهنا نجد  (8)((باب ما بنت العرب من بنات األربعة)) واألفعال تحت اسم من األسماء
                                                 ا الباب ضمن المجموعة التي يأتي معها ؛ ألن ه تناول                                    سيبويه كان أكثر ترتيبا  في إيراد هذ

  المبرد قد تناول الرباعي أوال ثم جاء بعده بالثالثي  يالحظ انالثالثي ثم الرباعي ، بينما 
 (2)وكان حق هذا الباب أن يدرس في باب األسماء التي ال زيادة فيها.

  
فيكون  ،                        نها ما يكون على ف عل ل  )) فم : ومن األمثلة التي أوردها المبرد في هذا الباب

هل ب(( لجم  ، وس  ل والنعت مثل س  ، وهي األمثلة  (3)                                                                   اسما  وصفة ،فاالسم نحو ج عف ر  ون هش 
فة بنات  معر  )) ، ثم جاء باب (4)اختالف. غيرصاحب الكتاب من  أخذها عن التي 

                         ل( فهو يكون اسما  ونعتا     ل     ع                                    ،وذكر بأن ها على أربعة منها : )ف   (5)((الخمسة من غير الزيادة 
( نحو: علىل ، ويكون    د     ر     م                                     ل وهذا في االسم ، أما الصفة نحو: ش     ج     ر     ف     س  نحو:  ل ل                   :)ف ع 
( غير مضاعف     م      ع     ذ                                         ة ، وهي في االسم ، أما ما في الصفة الق      بل           الخ ز ع                                      لة  ويكون على )ف عل ل  

وهو في االسم ، أما في النعت  لحقير،هو الشيء التافه ا،    ب     ع     ط     ر                              فيكون اسما  ونعتا  نحو : ق  
م ر ش ( نحو: )عجوزل   ل     ل                على وزن )ف ع                 ،  وجاء نعتا      ل     ح     د     ر       : ج   ، وال تختلف هذه  (6)(         ج ح 

 (7)األوزان واألمثلة وتسمية الباب عن التي نجدها في كتاب سيبويه .
د ال يختلف عنه إال بشيء يسير . ونج فهو  للموضوعات وكذلك الترتيب الداخلي

تحت باب األبنية،  بما أورده سيبويه إذ جعله في  الترتيب العاشراالختالف في هذا الباب 
تحت باب حروف الزوائد ، وكذلك تيبه الخامس عند المبرد في حين جاء تر  ،وحروف الزوائد

                                 
 4/588( الكتاب : 0)

 00الترتيب الصرفي :  :       ( ي نظر5)

   514/  0( المقتضب :3)

 4/588                  ( ي نظر: الكتاب : 4)

 0/516( المقتضب : 1)

 0/516:                    ( ي نظر:المصدر نفسه6)

 4/315الكتاب:   ينظر:(1)
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اختلف المبرد مع سيبويه في هذا الباب في تناول الموضوع من دون حروف الزيادة في حين 
) باب معرفة األبنية ) انتقل الى ثم بعد ذلك  (8)بشقيه الزيادة وغير الزيادة . تناوله المبرد    أن  

وقد صرح بان هذا الباب هو تمهيد  (2)((عيل وكيف نعتبر في أصلها وزائدهاوتقطيعها باألفا
 .(3)وتوطئة لما بعده

لياء تل من بنات اقيس من المع ) باب ما) ونجد هذا الباب عند سيبويه تحت عنوان 
حب عند صا خرآ، وله تطبيق  (4)((المعتل ء في الكالم إال نظيره من غيرىوالواو، ولم يج

 . (5)((ال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك)باب بناء األفع)الكتاب تحت عنوان مستقل وهو: 
                                                                                    وعلى الرغم من  أن  المازني أستاذ المبرد إال أننا ال نجده يحذو حذوه ،فالمازني له ترتيب 

) باب ما قيس من المعتل ولم  عنوان قريب من سيبويه في الكتاب ، وجاء تحت عنوان و 
 .(6)مثاله إال من الصحيح ( ءيجي

                                                                            ويبدو اختالف المبرد مع سيبويه واضحا  ؛ ألن ه است ل  هذا الباب من موضعين  وجاء 
ب األبنية جاء بعد با قد  اب المقتضب ، في حين نجده عند سيبويهأبو ترتيبه السادس من 

اب التضعيف التي تناولها سيبويه في نهاية الكالم عن أبو مع      خال  وحروف الزوائد متدا
 حروف الزوائد .

  ، فقد تناول المبرد فيه األفعال الثالثية السابق هذا البابللتطبيق الداخلي اوأما 
بع دون ومضارعها ، وأوصافها،  ومصادرها ، وهو ما نجده في كتاب سيبويه في جزئه الرا

ألفات معرفة ) ثم باب (7)معرفة االفعال اصولها وزوائدها()اختالف ، ثم تناول بعد ذلك باب

                                 
 4/314                  ( ي نظر: الكتاب : 0)

 0/511( المقتضب:5)

 516 0( ينظر :المصدر نفسه /3)

 4/416( الكتاب: 4)

 4/1                      ( ي نظر:المصدر نفسه : 1)

 481                ( ي نظر:المنصف: 6)

 0/519:بالمقتض :( ينظر1)
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هذا الباب ضعيف العالقة مع الباب الذي يسبقه ؛ ألن   (8)(القطع وألفات الوصل                                                              ،  ويبدو أن  
 أنواع الكالم بين   تشترك الباب السابق يختص باألفعال وهمزات القطع والوصل التي 

لمبرد في الجزء الثاني من كتابه إلى أن هذا الباب كرره ا اإلشارةالبد من ، ف  (2) الثالثة
وقد افترق عن سيبويه في كثير من المواضيع بما فيها هذا الباب الذي  ،(3)()المقتضب

رتيب العددي نجده يقابل ذكرناه فإذا قابلنا هذا الباب بما جاء عند سيبويه من خالل الت
الترتيب العام لكليهما. وما يقابله عند سيبويه  من                               عند سيبويه ؛ ألن ه الباب الثامن  ()العددباب

ما يتقدم أول الحرف  )نية ومعرفة حروف الزوائد هو باب في قسم التصريف الذي يبدأ باألب
 (4)(ف و أول الحر  إلسكان            زائدة ق دمت وهي 

                             لزوائد ؛ ألن ه متقدم عليها مع                                                    وهذا نجده عند سيبويه خارجا  عن األبنية ومعرفة حروف ا
  ،اب الصرفيةبو                                                          ، وهذا اختالف واضح  بين المبرد وسيبويه في الترتيب العام لألاإلمالة  ابأبو 
لباب نجده ، وهذا ا (5)(                    فاؤه واوا  من الثالثة تاب ما كانب )ثم بعد ذلك يأتي بباب آخر وهو 

، تحت  قسم  (6)(               وال  وكانت فاء  فيه أ الياءانت ) هذا باب ما كعند سيبويه تحت عنوان 
                                                 اب اإلعالل ، وكذلك نجد جزءا   من مسائله عند سيبويه أبو األبنية ومعرفة حروف الزوائد مع 

                             نجد قسما  آخرا  من مسائل هذا  بينما،  (7)ن األفعال المزيدة(م) ما تسكن أوائله  في باب 
)ما كانت  في باب   عاللاإلتحت قسم و                                            الباب وردت عند سيبويه في باب الزوائد أيضا  

 .  (1)(                         الواو فيه أوال  وكانت فاء
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                                                                               تبي ن لنا أن  المبرد قد أضاف على هذا الباب الذي أشرنا إليه مسائل أخرى جمعها من وي

فسه من حيث المواد وأسلوب العرض بابين آخرين عند سيبويه ، وهي تصب في الموضوع ن
رتيب العام عند المازني بعد باب القياس من الرابع في الت يقع  في حين نجد هذا الباب

 (8)(ب الياء والواو اللتين هما فاءات)با               معا  تحت عنوان  الصحيح ، وقد تناول فيه الياء والواو
                                                                         ، ويالحظ أن  المبرد تطرق إلى الواو فقط كما عند صاحب الكتاب ، وهذا يدل على 

المبرد كان يعتمد كثيرا  على كتاب سيبويه  .ي المسائل الجزئيةحتى ف                                            أن  
، وهذا  (5)(ما لحقته الزوائد من هذا الباب  )باب آخر وهو     ا  ثم بعد ذلك تناول المبرد باب

                  ا  من تطبيقات هذا نجد بعضف  ،                                                             الباب له عالقة وثيقة بالباب الذي سبقه ، وجاء مناسبا  في ترتيبه
    ،  (3)(ي موضع الفاءالواوات التي تكون فما يلزمه بدل التاء من هذه  )الباب تحت باب

                                                                                تحت قسم اإلعالل، إال أننا نجد تطبيقات القسم األكبر من هذا الباب أيضا  تحت قسم أبنية 
، في حين  (4)األفعال وأبنية المصادر وزوائدها في بدايات الجزء الرابع من كتاب سيبويه.

م بعد  ذلك تناول ، ث(5)اببو هذا الباب عند المازني هو الخامس من الترتيب العام لأل وجد
 (6).(والياء منه موضع العين من الفعل ماكانت الواو )  المبرد باب

اب إذا نظرنا إلى ترتيبها عند سيبويه ، بو                                         والشك أن  المبرد قد اضطرب في إيراد هذه األ
ذلك في ثالثة  ترتيب أوردقد                                                               فنجده قد بدأ بذكر: الم الفعل أوال  ، ثم عين الفعل ، ثم فاءه . و 

  اب بو                               أكثر ترتيبا  في إيراده لهذه األ كان سيبويه أن ولذلك نجد دون الفصل بينها متتاليةاب أبو 

                                                                                               
 

 018المنصف: ينظر:( 0)

 0/559( المقتضب: 5)

 4/334( المصدر نفسه : 3)

 4/15                  ( ي نظر: الكتاب : 4)

 336( المنصف : 1)

  0/534( المقتضب : 6)



 مرحلة النشأة  األولالفصل 

 

 
 

64 

وسطه والفاء  لعين                                                                      وإن بدأ من آخر الفعل ثم الوسط ثم بدايته ؛ ألن  الالم تمثل نهاية الفعل وا
 (2)(ب)مالحقته الزوائد من هذا البا، في حين نجد صاحب المقتضب قد أورد باب  (8)بدايته.

                                                                               ، فاصال  بين الباب الذي ذكرناه ، والذي تحدث فيه عن موضع العين ، وبين الباب الذي 
، وما ولم يتطرق الى موضع الالم كما وجدنا ذلك عند سيبويهتحدث فيه عن موضع الفاء 

ولم يتطرق  ،انتهى من هذا الباب الذي كانت الواو والياء منه في موضع العين من الفعل نإ
الالم كما وجدنا ذلك عند سيبويه ، ثم بعد ذلك انتقل المبرد إلى الباب الثالث إلى موضع 

وهو الباب  ،(3)(الفاعل والمفعول من هذا الفعل  م سا ) باب اب الصرف وهو أبو عشر من 
 تحت عنوان  ينالعشر  التاسع و ،ترتيبه عند سيبويه في األبنية وحروف الزوائد      ي الحظالذي 

هذه ب ما لحقته الزوائد من ) با، ثم تناول  (4) (أسماء األفعالباب ما اعتل من   )
وثيقة مع الباب الذي سبقه، ويأتي ترتيبه عند المبرد الرابع  ة، وهو باب له عالق (5)(االفعال

عشر من الترتيب العام ، في حين نجده عند سيبويه مع األبنية وحروف الزيادة ويأتي ترتيبه 
، وال (6)الحقته الزوائد من االفعال المعتلة من بنات الثالثة(م )وهو باب :  الثامن عشر

                                                                                         يختلف المبرد عن سيبويه في هذا الباب في المواد الداخلية للباب ؛ ألن ه أورد األبنية والزوائد 
م انتقل ثقليل من التغير في بعض األمثلة،ويه إال في هذا الباب كما هو موجود عند سيب

وهو باب نجده   (7)(األفعالاألسماء المأخوذة من  باب) شر وهوع المبرد إلى الباب الخامس
نظائر  )،وفي باب  (1)(يبويه فقد وردت مسائله بعد باب ) ما عالجت به                 متفرقا  في كتاب س
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وكذلك نجد تطبيق هذا الباب  ، (8)(ات الثالثة بزيادة أو بغير زيادةفي بن وزمما جاماذكرنا 
كلها تحت األبنية وحروف الزيادة ، لم (2) اب أخرى متتاليةو أبفي ثالثة  عند سيبويه         قد ورد  

اب في المقتضب إال في الباب السابق بو يخرج المبرد عن حروف الزيادة في إيراده تلك األ
( ،                                                  أوزان المصادر عن سيبويه والذي أشرنا إليه سابقا   ذها من باب )                      تناول مسألة  واحدة  أخ

وهو الباب ،(3)(الثة أحرف مما عينه واو أو ياءعلى ث ما كان  ثم تطرق المبرد إلى باب )
عتل على ثالثة ) ماجاء في أسماء هذا المده ويقابله في كتاب سيبويه باب:السادس عشر عن

، وترتيبه الواحد والثالثون من حروف الزيادة عند سيبويه، وكثير من  (4)(أحرف ال زيادة فيه
                                             سيبويه في الترتيب إال أن ها متطابقة تطابقا في  اب التي أوردها المبرد أختلف بها معبو األ

                                                                                    أغلب األحيان في األمثلة والترتيب الداخلي للموضوعات ،ونجد المبرد أحيانا  يسير وفق رؤية 
 واضحة، ومرة أخرى تكون مضطربة غير واضحة .

،                                                                             إذ نجد مثال  ترتيبه واضحا  من خالل ترتيب األفعال والزوائد.  ثم األسماء والزوائد  
 هنفسالسياق ثم ما اشتركت به األسماء واألفعال والزوائد لها ، وأما االضطراب ، فنجده في 

تقديم األفعال على األسماء ، وهو ما ال نجده عند المازني في كتابه ) المنصف(  من خالل
                                                                              ، ومن جاء بعد المازني ؛ ألن  المازني ومن تبعه يقدم األسماء ثم األفعال في الترتيب 

ما اعتلت عينه مما المه  )وضوعات ، بعدها تناول المبرد باباب والداخلي للمبو رجي لألالخا
، وهذا باب تناوله المبرد في حروف الزيادة ، في حين تناوله سيبويه في موضعين  (5)(همزة

اب )القلب( أبو ة مع ، والثاني: بعد حروف الزياد(6)اب الوقفأبو األول: قبل حروف الزيادة مع 
                            ، وهذا يدلنا على أن  المبرد(6)(موضع الالم من بنات الياء والواو)ما الهمزة فيه  ان تحت عنو 
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 كان يجمع بعض المتفرقات عند سيبويه ويجعلها تحت باب واحد.  
صاحب ، وهو ما تناوله  (8)(كان من األسماء الصحيحة والمعتلةباب ما  ) المبردبعدها تناول 

 باب متقدم ، وهو(2)(                              كن استخفافا  وهو في األصل متحركما يس )بابالكتاب في باب أحكام الحلق 
ماكان من الجمع على وزن فعل وفعال مما اعتلت الزوائد وتناول المبرد بعدها باب)حروف على 
 .(3)(عينه

                                                               ختلف عنوانه عن مضمونه  ؛ ألن ه تحدث فيه عن التصغير، ونجد محتواه يوهذا الباب 
الترتيب الداخلي  فبينما ورد، (4) صغير في مواضع ثالثة متفرقة                            قائما  عند سيبويه في باب الت

                                                                            لهذا الباب عند المبرد واضح االضطراب ؛ألن ه ع نون  للباب بشيء وتحدث عن شيء آخر
، والمسائل التي تحدث عنها  داخل الباب الذي أشرنا إليه سوف                         سيأتي الحديث عنه الحقا  

          ولعل  ذلك ،، وهو موضعها األصلي (5)باب التصغير(نجده يتحدث عنها في الجزء الثاني في )
              أن  سيبويه لم  اب ، في حينبو يوحي إلى االضطراب الواضح عند المبرد في تناوله لتلك األ

باب                                                                          يضطرب في باب التصغير ؛ ألن ه أورد كل ما يتعلق بالتصغير تحت باب واحد ، وهو
                                            نجد له أثرا  عند المازني في كتابه التصريف ،  التصغير أو التحقير كما يسميه ،وهو الباب الذي ال

ة أحرف وثالثه واو أو ) جمع ماكان على أربعالتصريف ، ثم تناول بعدها باب  وكأنه لم يجعله من
، وقد تطرق في هذا الباب إلى القراءات التي تحدث عنها صاحب الكتاب ونجده  (6)(ياء أو ألف

تحت  اب جمع التكسيرأبو يع تناولها سيبويه في                                       خط أ قراءة )معائش( و)مصائب( ، وهي مواض
 .(7)تكسير ماعدة حروفه أربعة أحرف للجمع( عنوان )
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)باب الكتاب ، بعدها تناول المبرد  وهو باب متقدم على حروف الزيادة عند صاحب
، ومسائله تختص بالقلب، والتي  (8)(لقيها حرف لينماكانت عينه إحدى هذه األحرف اللينة و 

)باب                                                           قبل اإلعالل في ثالثة مواضع هي )باب ماتغلب فيه الياء واوا  ( ود سيبويه نجدها عن
ذكرنا إذا  )باب مايجري في بعض ماد مما ذكرنا في الباب الذي قبله( و مايكسر عليه الواح

اب متأخرة عن حروف الزوائد عند سيبويه، في حين أبو ، وهي  (2)(                   ك سر للجمع على األصل
 ءت مع حروف الزوائد.تجدها عند المبرد جا

ما اعتلت م                ن ف ع ل وف ع ال ما كان من الجمع على وز )باب تطرق الىذلك  ثم بعد       
ما كان من  ، ثم تناول باب )(4)، وهو الباب الذي تناوله سيبويه في مسائل القلب(3)( عينه

اخر األبنية                                          اب القلب أيضا  ، الذي أدرجه المبرد في أو أبو ، وهو من  (5)الجمع على فعلة(
)تقلب اب متفرقة فمنها ما جاء تحت باب أبو في  عند سيبويه  جاءوحروف الزيادة ، وهو ما 

اب أبو ، وكذلك نجده جاء مع  (6)(وال لسكونها وبعدها ياء ةها ساكن                   فيه ياء  ال لياء قبل الواو
لة(((الذي قال فيه سيبويه  (7)التكسير سيبويه  ومثل                                           )وقد كسروا الفعل في هذا الباب على ف ع 

د  لة(    ع      )ف   ايضا لوزن  و  د ،ع  وقالو زوج وأزواج وزوجة وثور واثوار وثورة وبعضهم يقول                ب)ع و 
بين سيبويه                               خاصا  وال شك أن  االختالف واضح                                   ، في حين نجد المبرد عقد له بابا  (1)ثيرة((

ت الياء ن ذوا)جمع ما كان على فعل مبابجاء  والمبرد في الباب الذي أشرنا إليه ، بعدها
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اب التثنية أبو ، وهذا باب نجده عند سيبويه في الجزء الثالث مع  (8)(اللتين هما عينان  والواو
                                 اب ؛ ألن ه لم يفرق بينهما كما فعل بو                                              ، ويبدو أن  سيبويه كان أكثر ترتيبا  في تلك األ(2)والجمع

 المبرد الذي جاء بها متفرقة بعد باب األبنية وحروف الزوائد. 
)باب ما يصح من ذوات الياء والواو لسكون ل بعد ذلك الباب الخامس والعشرون وتناو      

، ونجد مسائل هذا الباب عند سيبويه في الكتاب تحت قسم اإلعالل أي  (3)(ا بعدهماقبله وم
  :اب الزيادة ، ونجدها جاءت عند سيبويه في بابين متسلسلينأبو بعد 

 (.األفعال المعتلة من بنات الثالثةهذه باب ما لحقته الزوائد من  ):األول
لف مع سيبويه في ترتيب ،  ونجد المبرد يخت (4)(: )باب ما اعتل من أسماء األفعالالثاني

) باب  تطرق الى اب ، بعدها بو ، وذلك من خالل التقديم والتأخير الواضح بين األهذا الباب
الباب وردت في موضعين عند ونجد أغلب مسائل هذا ،    (5)(ما اعتل منه موضع الالم 

،  (6)(والواو فيه المات  باب ما كانت الياءل مع قسم اإلعالل ، وتحت عنوان )سيبويه األو 
، وهو  (7)(سائله من جنس هذا الباب في باب )ما كان من الياء والواووالثاني: وردت م

 يسير وفق الترتيب                                                                   متقدم عند سيبويه على األبنية وحروف الزوائد  .وبهذا نجد أن  المبرد ال
الكتاب ، ثم بعد ذلك جاء بباب: )ما لحقته الزوائد من هذه الذي يسير عليه صاحب 

                                                                         ، وهذا الباب جاء قبل باب التضعيف إال أن  العنوان يختلف تماما  عما نجده في  (1)(األفعال
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الواو  اب ما يلزم)بالكتاب تحت عنوان :                                           كتاب سيبويه ؛ ألن  هذا الباب ورد  عند صاحب
 ، وقد تناول المبرد في هذا الباب مسائل تحت عناوين مختلفة.  (8)(فيه بدل الياء

، وتكلم فيه عن اسم الفاعل  (2)(                             ) مابني من هذه األفعال اسما                     حظ أن ه أورد  باب ويال
                                                                              فقط ومن الواضح أن  العنوان يمثل جميع المشتقات ، إال أنه تناولها في مكان آخر في 

، وتكلم عن اسم الزمان  (3)(باب بناء األسماءعلى هذه األفعال)  ني تحت عنوان الجزء الثا
 (4)والمكان و الميمي في بداية الجزء األول .

اب القياس من أبو                                                     اب جاءت متفرقة عند سيبويه ؛ ألننا نجد قسما  منها بعد بو وهذه األ
ذكرنا على بناء الجمع ) تكسير بعض ما                                ع قبل التضعيف وتحديدا  في باب: المعتل التي تق

 ذوات الياء التي عينها  )، ثم تناول بعد ذلك باب  (5)(.الذي هو على مثال مفاعل ومفاعيل 
        مات قلب  )  عنوان تحت   اب القلبأبو   معترتيبه عند سيبويه  وقد ورد،  (6)(  ياءات والماتها

، وهو باب تناوله  (1)(وين ماكانت عينه والمه وا )، ثم جاء بعده بباب  (7)(    ا  فيه الياء واو 
      ؛ألن ه     ا  بعد حروف الزيادة ،  ونجد ترتيب هذين البابين طبيعي (1)اب التضعيف.أبو سيبويه في 

 .                                         ، ثم تناول ما كانت العين والالم منه واوا                                 ل ما كانت منه العين والالم ياء  تناو 
، (82)(( م يستعملما جاء على أن فعله على مثال حييت وإن ل) ثم بعد ذلك تطرق إلى باب

                                 
 4/393               ي نظر: الكتاب:  (0)

 0/516المقتضب :  :نظري( 5)

 0/511                        ( ي نظر:المصدر  نفسه  : 3)

 0/511نفسه:  :المصدر        ( ي نظر4)

 4/401                ي نظر: الكتاب :  (1)

 0/586                  ( ي نظر: المقتضب: 6)

 4/311               ي نظر: الكتاب:  (1)

 0/581                  ( ي نظر: المقتضب: 8)

 4/411               ي نظر: الكتاب:  (9)

  0/389                ي نظر: المقتضب:  (82)
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اب الصرفية في قسم التصريف وحروف الزيادة التي جاءت بدون الفصل بو وهو آخر األ
عكس مما سوف تراه في الجزء الثاني الذي أكثر فيه من هما بباب نحوي كما رأينا، وعلى بين
 اب الصرف.أبو اب النحوية التي تداخلت مع بو األ

) ما جاء على ان فعلت منه مثل عنوان : عند سيبويه ما جاء تحت  ويقابل هذا الباب
 ، وأورد كالم سيبويه والخليل في مسائل ذلك الباب (8)( وإن كان لم يستعمل في الكالم  بعت

                                                                                     وحبب قول الخليل عنده ، ويختلف المبرد عن سيبويه في ايراد هذا الباب؛ ألن  سيبويه تناوله 
زيادة بينما تناوله المبرد في نهاية اب التضعيف التي تأتي بعد األبنية وحروف الأبو في 

 حروف الزيادة واألبنية .
                                                                                 ثم بعد ذلك تناول المبرد باب)الهمز( الذي نجده متقدما  عند سيبويه في الترتيب العام  

وهذا الترتيب يدل  (3)، و )تميز األعداد( (2)(المقصور والممدود )اء بين بابي ج إذاب بو لأل
                                                       د وسيبويه إال في األمثلة والشواهد وهو قليل  جدا .       على االختالف الواضح بين المبر 

اب نجدها متقدمة أبو ، وهي (4)اب القلب. أبو اب متتالية هي من أبو بعد ذلك تناول ثالثة 
لمبرد ، ثم بعد ذلك تناول ، في حين نجدها متأخرة عند ا(5)عند سيبويه في الترتيب العام 

وتناول في هذا الباب جوانب من  (6)(   ة  وف العلحر الفعل إذا اجتمعت فيه تصرف  )باب: 
   الذي عنون له كما عند سيبويه (7)()اإلدغامد لبابياإلدغام ومخارج الحروف ، وكأنه تمه

لما عند  ةول فيه مواضيع تأتي أغلبها مشابهوهو يأتي مباشرة بعد هذا الباب الذي تنا
) مخارج  الباب الذي تناول فيه صاحب الكتاب ، ثم إذا ما دخلنا في باب اإلدغام ، وهو 

                                 
 4/398(  الكتاب: 0)

 3/136: المصدر نفسه (2)

 140( المصدر نفسه:3)

 318-316-0/314:              ي نظر: المقتضب (4)

 4/311( :ينظر الكتاب :1)

 0/301نفسه:   :المصدر     ي نظر (6)

 0/358نفسه:  :المصدر      ي نظر  (7)
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وهذه المواضيع جاءت ،(8)(                               غام المقاربة، وقلب السين صادا  المثلين، واد وإدغامالحروف، 
                                                                             عند المبرد أقل مما هي عند سيبويه في الكتاب ، ونرى أن  اإلدغام هو آخر موضوع في 

برد ، وهذا اختالف                                                                 الجزء الرابع عند سيبويه، في حين جاء  في نهاية الجزء األول عند الم
 باب   تناول  اب ، ثمبو بعض األ واضح في ترتيب المبرد الذي ال يتفق فيه مع سيبويه في 

، وهذا باب نجده عند سيبويه  (2)(مضاعف بالمعتل فحذف في موضع حذفه) ما شبه  من ال
ما شذ من المضاعف فشبه بباب )اب التضعيف تحت عنوان أبو ع مع في الجزء الراب

 .(3)(أقمت
ازج بين النحو والصرف في دراسته                                                     بعد هذا الباب تناول المبرد بابا  نحويا  ويبدو انه يم

اب النه اليصنف بو في ترتيب األ ةواضح ة                                  ويالحظ  أن  المبرد ال يسير وفق منهجي
اب مختلفة ، ثم تناول باب أبو المتشابهات تحت مجموعة واحدة بل يفصل بينها ب

،  (5)(ه في الجزء الثالث تحت عنوان )المقصور والممدودكرر ، وهو باب  (4)مصطفين()
اب أبو ، وهي  (6)() التثنية ابب الذي نجده تحت   ()المنقوص يقابله عند سيبويه بابو 

                                                   أي أن ها وردت في الجزء الثالث عند صاحب الكتاب ، ثم ،ف متوسطة بين النحو والصر 
سيبويه في ثمانية  اء الضمير تناولهوها (7)اب تختص في هاء الضمير.أبو انتقل إلى ثالثة 

، وبهذه  (1)في المقتضب تعد في ترتيبها وأمثلتها يبال  والمبرد اب فرعية في الجزء الرابع ،أبو 
عندما ندخل إلى الجزء الثاني من و اب ختم المبرد الجزء األول من كتابه المقتضب ، بو األ

 .المقتضب سوف نجد المادة النحوية تفوق المادة الصرفية
                                 

 0/333،334،341،361                  ( ي نظر: المقتضب: 0)

 0/381نفسه:   :المصدر       ( ي نظر5)

 4/450( الكتاب: 3)

 0/393( المقضب:4)

 3/19              ( ي نظر  نفسه:1)

 3/386،391                 ( ي نظر: الكتاب: 6)

 0/396،399،410،413               ي نظر: المقتضب:( 1)

 4/089،510                 ( ي نظر: الكتاب: 8)
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اب الصرفية التي بو                    اب النحو ، ولعل  األأبو وتكاد تكون المادة الصرفية متناثرة بين  
اب وردت في الجزء الثالث من كتاب سيبويه ، وهي أبو يعرضها المبرد في هذا الجزء أغلبها 

هذه و الحديثي  خديجةاب تشترك بين النحو والصرف ، كما أشارت إلى ذلك الدكتورة أبو 
)ألفات الوصل والقطع اب الصرف العملي ومنهاأبو اب قبل ند صاحب الكتاب جاءت عبو األ

 ( والجمع. ، العدد والتصغير، ونونا التوكيد ، وباب التثنية ، والمقصور والممدود، والنسب
الذي جاء بعد تسعة عشر  (8)وفي هذا الجزء تناول المبرد باب آلفات الوصل والقطع.

بمجموعة من جاء بعد ذلك و ،   (2)في الجزء األول ايضا                                 بابا  نحويا  ، وهذا الباب تناوله
إذا  ) ابواب االفعال التي تدخلها الف الوصل واالفعال الممتنعة  من ذلك  االبواب منها:

 (3)( أبنيتهاها واالحتجاج لذلك وذكر جاوزت الثالثة صحيحها ومعتل مصادر األفعال
الجزء الرابع قبل األبنية وحروف  باب نجده عند سيبويه مع أوزان المصادر فيالهذا و 

                                                                                  الزوائد ويبدو أن  المبرد تناول مسائل تفوق المسائل  التي تناولها سيبويه وكذلك جاءت 
 األمثلة أكثر وأدق مما أوردها سيبويه . 

(     لل     ع                                  ة ، فإن  الفعل منه يكون على )ف  قال المبرد : )) أما ما كان من ذوات األربع
الل(  نحو: )دحرجته    ع                                ل ل( ومصدره على )ف علل ه(و)ف              على )ي ف ع  ، ويكون مستقبله        ماضيا  
ره ف   ت     ف     ه     ر                        لج الدابة هملجة ، وس     م        ، وه          دحرجة   ر   ،ة          ه : س   . (4).....(ة   ع ف               وسرعفته : س 

                                                       نجد قول سيبويه الذي اختصر في هذا الباب اختصارا  واضحا   هانفسأمثلة الباب وفي 
                                                     سر عليه أن يجيء على مثال ف عل لة  وكذلك كل شيء أ لحق يقول : ))فالالزم لها الذي ال ينك

                                                                                   من بنات الثالثة باألربعة ، وذلك نحو دحرجت ه دحرجة  ، وزلزلت ه زلزلة ، وحوقلته حوقلة  
 (5)،وزحولته زحولة.....((

                                 
 5/81                 ( ي نظر: المقتضب:0)
 0/64نفسه:  :المصدر       ( ي نظر5)

      93،  5/68:لمصدر نفسه          ( ي نظر: ا3)

 5/93                       ( ي نظر:المصدر  نفسه : 4)

 4/81:الكتاب   (5)
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فعندما ندخل في صلب البابين الذين تناولها سيبويه والمبرد ، نجد صاحب المقتضب قد 
                                                            في التمثيل والشرح واألمثلة ، ولعل سبب ذلك  يعود إلى أن  صاحب أعطى الباب حقه 

الكتاب اقتصر على تناول المصادر فقط كما صرح في عنوان الباب.  ، في حين المبرد 
التمثيل له وذكر مع أراد أن يتناوله بصحيحه ومعتله                                    توسع حسب العنوان الذي أورده ؛ ألن ه

                                               سيبويه الذي يضع القاعدة أحيانا  ويترك االستنتاج األبنية ، على عكس ما وجدناه عند 
من االفعال التي فيها الزوائد من الثالثة                                                   للمتعلم ، ثم تناول المبرد بابا  في أفعال المطاوعة

االفعال التي تدل على المطاوعة الثالثية       أوال :فذكر  ، (8).ا هواالفعال التي الزوائد فيها من
المزيدة  التي تدل على المطاوعة ، فلما انتهى منها  الرباعية األفعال  وبعدها ذكر،المزيدة 

   وهو الرباعي المجرد وبعد ذلك ذكر الثالثي .  آخرذهب الى  باب 
 

وما يلحقها من الزيادة  األفعالالفاعلين في هذه  أسماءانتقل الى باب )معرفة وبعدها 
رب  ، ضارب،  ثمنحو (للمبالغة  ، الذي نجده  (2)                 بابا  في المصادر.تناول                                   :ف ع ل  فاعل ، وض 

أعمال تعداك )بناء األفعال التي هي اب الجزء الرابع تحت عنوان : أبو عند سيبويه في أول 
التي تناولها صاحب (4)اب العدد. أبو ثم  انتقل إلى   (3)(.ومصادرها إلى غيرك وتوقعها به

ى بابي التصغير ، والنسب ، الذي قدمه عل ،زء الثالث بعد المقصور والممدودالكتاب في الج
اب تسبق أبو وهما البابان اللذان قدمهما سيبويه على باب )العدد( في الجزء الثالث بأربعة 

                                                                                    العدد، في حين ترى المبرد قد أورد  العدد أوال   ،ثم التصغير،  ثم النسب ، وهذا يدل على 
رفية  ، أما اب الصبو مخالفة صاحب المقتضب لصاحب الكتاب في الترتيب العام لأل

،  ) التثنية والجمع(                                                              الموضوعات فتناول المبرد ثمانية عشر موضوعا  في هذا الباب منها:

                                 
 5/015                   ( ي نظر: المقتضب : 0) 

 5/055                       ( ي نظر: المصدر نفسه : 5) 

 4/1( الكتاب 3)       

 5/010                   ( ي نظر: المقتضب : 4) 
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ئة ،واضافة ام مائة وأربع ، وكذلك األعداد الكبيرة نحو ثالث ةواألعداد من ثالثة إلى تسع
وتناول  ،وثالث ثالثة ، اثنينثاني  نحو : األعداد للضمير ، واشتقاق اسم الفاعل من األعداد

 اضافة األعداد لألجناس نحو : عندي ثالثة اجمال..  
،     ب     ل                                  ، وتناول الثالثي وجمعه نحو: ) ك     ة     ح     ف        ، وص      ة     ح     ل           نحو : ط      ة     ل     ع                     وما كان على وزن ف  

 ( ، ثم الثالثي المزيد    زة           يز، أقف     ف             ( نحو: )ق     ة  ل   ع        ، أف      ل     ي     ع                                 ( ، وتناول الرباعي على وزن )ف      لب      أك  
 ثم الخماسي الزائد....... الخ. م الرباعي األصلي والزائد ، ثم تناول الخماسي ، بالهمزة،  ث

في باب  أوردها سيبويه متفرقة  موضوعات                                    والبد من االشارة الى أن  المبرد جمع
يز األعداد ،  فوضعها صاحب المقتضب تحت باب العدد جميعها ، ومن يالتثنية ، وباب تم

وجمع ما لحقته هاء  ،والجمع ألسماء األعالم ،التثنية :إليهاهذه الموضوعات التي أشير 
المواضيع ، فقد جاءت عند  من حيث عددنحو: ) طلحة ، وحمزة ( وغيرهما، وأما  ةزائد

الذي تناول في باب التثنية، سيبويه في باب تميز األعداد في أربعة مواضيع ، والباقي منها 
 والجمع ومنها في التكسير وتكسير األعداد.                                       فيه خمسة عشر موضوعا  منها في التثنية 

  
                     وعشرين موضوعا  ، وهو واحد ، وقسمه إلى  (8)ثم بعد ذلك تناول المبرد باب) التصغير(

عدد المواضيع التي  وبلغ. (2).من الجزء الثالث في كتاب سيبويه الباب الصرفي الثالث
عند سيبويه أوسع وأشمل من دراسة هذا الباب ف                 وثالثين موضوعا  ،  يةتناولها فيه ثمان

من الموضوعات ، ولم يتطرق لها وبهذا انتهت المادة     ا  صاحب المقتضب الذي أسقط كثير 
: بباب صرفي وهوالجزء الثالث يأتي  وفيالصرفية في الجزء الثاني من كتاب المقتضب ، 

      )أ ن   ا تناولاب النحوية عندمبو ضمن األودرسهما المبرد (3))نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة(.
  الجانب الشكلي    ن  أ ويبدووأن( الخفيفتان في الدعاء ،  ،، و)إن                             المفتوحة( ، و)إ ن  المكسورة(

 مع المجموعة النحوية التي شملتعند المبرد في وضعه باب النون الثقيلة والخفيفة قد طغى 

                                 
 5/534                 ي نظر: المقتضب : ( 0)

 3/401               ي نظر: الكتاب:  (5)

 3/00               ي نظر: المقتضب:( 3)
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( و)أن ، إن( ، وهذه أبو  تجدها عند سيبويه اب القسم و أبو اب جاءت بعد أبو                                   اب )أ ن  ، إن 
إال أن صاحب الكتاب تناول ) نونا  (8)اب القسم في الجزء الثالثبو                   أيضا  جاءت تالية أل

التوكيد الثقيلة والخفيفة( فقط ، وال ترى اضطراب عنده . أما بالنسبة لعدد موضوعات هذا 
   .الباب فجاءت عند صاحب الكتاب خمسة موضوعات وعند المبرد كذلك 

ن باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة وباب التثنية بموضوعات نحوية ثم بعدها  فصل بي
الذي تطرق فيه إلى بعض مسائله في باب األعداد وهذا الباب ،  (2))باب التثنية( درس  

الذي ذكر فيه سيبويه  (3)اب الصرف في  الجزء الثالث.أبو تجده عند صاحب الكتاب ثاني 
ة والجمع وجمع الجمع  ، أما صاحب المقتضب ، فتناول                               خمسة عشر موضوعا  ، منها التثني

 موضوعات هذا الباب تحت عنوانه وباب واحد فقط . 
الذي تناول فيه خمسة موضوعات فقط ، وهي ال تختلف عن  (4)(اإلمالة ثم تاله بباب )

                                                                       موضوعات سيبويه إال بشيء يسير إال أن   صاحب الكتاب تناول في هذا الباب ستة 
بعد  (5).من كتاب سيبويه في الجزء الرابع وردن أكثر من األول .وهو باب موضوعات فكا

الماضي منه والمضارع،  الذي تطرق فيه إلى (6)(المصادر ثم تناول باب)المقصور والممدود
وهذا الباب تناوله سيبويه في الجزء الثالث قبل باب الهمز وبعد باب  ،، ثم جمعهثم االسم

والموضوعات الداخلية إال   (7) واالمثلة كما عند صاحب الكتابان نفس العنو بجاء فالتضعيف. 
الباب األخير وهو باب)اإلضافة  المبرد التمثيل فقط ، بعدها تناولبعلق يت الشء القليل الذي

،ويالحظ انه  انتهى بالباب الصرفي الذي بدأ به سيبويه وهذه مخالفة  (1)هو باب النسب(و 

                                 
 381/ 3(  الكتاب :0)

 3/39:المقتضب       ي نظر:( 2)

 3/339              ي نظر: الكتاب: (3)

 3/45                 ( ي نظر: المقتضب:4)

 4/001                ( ي نظر: الكتاب:1)

 3/136: الكتاب :       ( ي نظر6)

 3/033                  ( ي نظر: المقتضب: 1)

 3/033المصدر نفسه:  (8)
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                                        نك إذا نسبت رجال  إلى حي   أو بلد أو غير أل فيه: )) اعلم يقو ، واضحة في الترتيب العام
خففها لئال يلتبس بياء االضافة التي تلذي نسبته إليه ياء شديدة ، ولم ذلك. ألحقت االسم ا

)).. اب الصرف  أبو وهو الباب األول من  (8)                                              هي اسم المتكلم ، وذلك قولك:  هذا رجل قيسي 
( يقول فيه ذا باب اإلضافة، وهو باب النسبة العنوان ) هعند سيبويه في الجزء الثالث تحت 

                                                                              : ))اعلم إنك إذا اضفت رجال  إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءي اإلضافة، 
 . (2) اإلضافة(( ءيفإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ، ألحقت يا

وله المبرد فيه                                                          وهو باب تناول فيه صاحب الكتاب اثنين وعشرين موضوعا  ، وتنا    
وجاء االتفاق في  (3)اتفق فيها مع سيبويه في سبعة مواضيع.                     ثالثة عشر موضوعا  فقط

اب ، واختلف معه في بقية الموضوعات وقد أشار أحد بو المادة الداخلية وتسمية األ
، والنسب ، واالماله  التصغير )هي : ةاب مرتبأبو                           إلى أن  المبرد أورد أربعة  (4)الباحثين 

اب في حقيقة األمر ورد ترتيبها عند المبرد بالشكل اآلتي  : بو (. وهذه األاإلدغام، و 
، ثم  اإلمالة، ثم باب التثنية، ثم باب التصغير، ثم   نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة

فهو باب متقدم على تلك  (6)لباب اإلدغام. بالنسبة ماأ ،(5)المقصور والممدود ، ثم النسب
اب وردت في الجزء الثاني بو كرت فقد ذكره في الجزء األول وهذه األ           اب التي ذ  بو األ

والثالث. اما إذا قصد المسائل الداخلية فهو ال يتفق مع سيبويه أيضا في ايراد عدد 
الموضوعات داخل الباب إال أنه يبتعد عنه في األمثلة والشواهد وأغلب المسائل الصغيرة. 

جزء الثالث أما الجزء الرابع فقد وردت  فيه بعض ، وبهذا انتهت المادة الصرفية في ال
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                                                          ابا مستقلة؛ ألن ها وردت منفردة ومتكررة و تناولها في األجزاء أبو                       الموضوعات التي ال تع د 
 سابقا. الثالثة التي تحدث البحث عنها

) جمع األسماء المؤنثة بعالمة التأنيث إذا وقعت لمذكر أو  ومن تلك الموضوعات 
 .(8)(                               لف فيها مقصورا  كان أو ممدودا  التأنيث األ فعالمة ،مؤنث 

اب ، وتكرارها مرة أخرى في أجزاء الحقه ؛ وكان بو اضطرب ترتيب المبرد في تناوله األ
يبتعد                                                                          سبب هذا االضطراب هو االستطراد الذي نجده قائما  في منهج المبرد والذي جعله 

سه ومن ذلك حديثه عن جمع إلى آخر ثم يعود إلى الموضوع نف المعينعن الموضوع 
فعالمة التأنيث فيها األلف  ، األسماء المؤنثة بعالمة التأنيث إذا وقعت لمذكر ، أو مؤنث

                                                                          مقصورا  كان أو ممدودا  ، وقد تحدث عن هذا الموضوع في باب الجمع لما يكون من 
في ثالث ،  وكذلك تحدث عنه في الجزء ال (3)ثم عاد إليه في الجزء الرابع . (2).األجناس

  (4)اثناء حديثه عن تثنية الممدود.

اب الصرفية األخيرة عند المبرد بو جاءت األو  (5)وكذلك تناوله في الجزء األول.   
اب بو متداخلة مع النحو في الجزء الثاني والثالث مع شيء واضح من االضطراب ، وهذه األ

والمقصور والممدود، في حين  هي: العدد، والتصغير، والنسب، واإلمالة، والتثنية ،والجمع ، 
اب النحو ؛ فقد بدأ الصرف بها  ، أبو اب وردت في كتاب سيبويه قريبة من بو نجد هذه األ

                                                                            وكأن لكل واحد  رؤية مختلفة واضحة فهما يختلفان من جانب ويتفقان من جانب آخر ، 
الثانية، اب عند سيبويه األولى ومجيئها عند المبرد بو فاختالفهما من خالل مجيء هذه األ

 ةقريباب أبو                                              منهما  وضعها بين الصرف الخالص  والنحو ؛ألن ها  ان من حيث أن كالقويتف
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             اب ألن ه بدأ  بو من الصرف ، فقدم المبرد الصرف الخالص على هذه األ ةمن النحو وقريب
 باألبنية وحروف الزوائد وهو أهم جزء في الصرف ، وهو الجزء األخير في كتاب سيبويه . 

 
                                                                  المبرد لم يبتعد عن اإلطار العام الذي اتخذه سيبويه ؛ ألن ه      إن  يمكن القول  وبهذا

 . مشتركةالاب بو استطاع أن يحدد تلك األ
        وقد خص   (8))باب ماينتقل بتصغيره(في التصغير أسماه     ا  صغير     ا  موضوع              وتناول أيضا  

  ذلك  أشير إلى كما  ةغير ف بعد التصغير. وهذه مواضيع صفيه االنصراف وعدم االنصرا
 اب تناولها المبرد في األجزاء الثالثة األولى. أبو قد استقطعت من  و

     
اب النحو ، في أبو اب المشتركة ، فجعلها متداخلة مع بو اضطرب المبرد في ترتيب هذه األ  

                       اب النحو إال ما و جد منأبو                                                      حين جاءت عند سيبويه مرتبة بدءا  بالنسب ولم تتداخل مع 
             لمبرد كثيرا  وضع باب القسم بين بابي التصغير ، ونوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. ولم يبتعد ا

لموضوعات الصرفية الداخلية وكذلك المواد الجزئية إال في الترتيب اعن سيبويه في أغلب 
اب التي بو                  اب  ووضوحا  من األبو اب.ويالحظ ان المبرد اكثر اختصارا  لبعض األبو العام لأل

                                                                           دناها عند سيبويه إال أن  ذلك االختصار جعل الموضوعات الداخلية اكثر وضوحا ولعل وج
 .                                                        فيه  فائدة للمتعلم  ؛ ألن  اإلطالة تشتت الفكر وتبعد الصورة
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 المبحث األول                                       
 (األصولفي كتابه )  ه(613) الترتيب عند ابن السراج                 

 
ّّتتمّثلّمرحلةّالتطورّفيّمجموعةّمنّعلماءّالعربيةّوهمّّابنّالسراجّ،ّوابنّالمؤدبّ،ّوأبوّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ  ّّ ّّ

ّّّ.عبدّالقاهرّالجرجانيّّوعليّالفارسيّ،ّوابنّجنيّ،ّ
ّالتطورّّّّ ّابنّالسراجّاتجاهاّفقد   ومثلّابنّالسراجّرأسّمدرسة ّيد ّالصرفّعلىّ اتجه

يختلفّعماّألفناهّعندّالذينّسبقوهّ،ّوهذاّاالتجاهّليسّمنّخاللّالموادّالداخليةّفقطّ،ّوإنماّ
ّصاحبّ ّعليه ّسار ّالذي ّالعام ّباإلطار ّااللتزام ّمع ّواالختصار ّوالتبويب ّالتنظيم ّخالل من

ّّ ّّّلماّبدأّصاحبّالكتابّبالنحوّأواّلّ،ّكذلكّبدأّصاحبّاألصولّبالنحوّأيضّاّ،ّالكتابّ،ّفمث ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ
ثمّتالهّبالمادةّالصرفيةّ،ّواستطاعّابنّالسراجّأنّيجمعّالمتفرقاتّالتيّوجدتّعندّصاحبّ
ّّالكتابّتحتّبابّواحدّ،ّوكانّيشيرّإلىّذلكّقبلّأنّيبدأّبشرحّالموضوعاتّ،ّحتىّأّنهّكانّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّّتدخلّتحتّالبابّالواحدّإجماال،ّثمّيبدأّبشرحهاّتفصياّلّ،ّوالّيغفلّبأنّيأتيّبالمواضيعّالتيّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ
ّّّّّّيأتيّعلىّاألصولّأواّلّثمّالزوائد. ّّ ّّّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ

ّسواءّّّّّّّ ّذلك ّعلى ّوينبه ،ّ ّيتبعه ّالذي ّمنهجه ّإلى ّيشير ّفيّّأكانّوكان ّأم ّالكليات في
،ّ ّاألصولّالجزئيات ّكتابة ّبداية ّفي ّالكتاب ّهذا ّتأليف ّمن ّالغرض ّإلى ّأشار ّ:ّّوقد يقول

ّالكتابّالعلةّالتيّإذاّأطردّتّوصلّبهاّإلىّ)) ّّغرضيّفيّهذا ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ فقطّ،ّوذكرّاألصولّّكالمهمّ
ّّّّوالشائعّ؛ّألّنهّكتابّإيجازّ(( ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ(1)ّ.ّ

ّبـهّ ّليخدم ّوالتبويب ّالترتيب ّمن ّصورة ّأفضل ّفي ّكتابه ّجعل ّالسراج ابن ّأنّّ ّواضحّا ّّّّّويبدو ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ
فرغناّمنّذكرّالمرفوعاتّوالمنصوباتّوقدّّ))،ّإذّيقولّ:ّهنفسّالوقتالمتعلمينّوالعلماءّفيّ

ّوذكرناّفيّكلّبابّمنّالمسائلّمقدارّاّكافيّاّفيهّدربةّللمتعلمّودرّسّللعالمّبحسبّماّيصلح ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ فيّّّّ
ّّّّهذاّالكتابّ؛ألّنهّكتابّأصولّ(( ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ .ّولعلّأبرزّماّيالحظّفيّعصرّالتطورّظهورّالمقدماتّ(2)ّ

ّالمؤلفّمنهجهّ،ّويشيرّ هدفهّ،ّوالطريقةّالتيّيسيرّعليهاّ،ّّإلىالتفصيليةّالتيّيوضحّفيها
ّّّّفقدّأعلنّتّفيّهذاّالكتابّأسرارّالنحوّوجمعتهّجمعّاّيحصدهّ)):ّّومنهاّقولهّفيّمقدمةّكتابهّ ّ ّّ  ّّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ
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ّّ ّّوفصلتّهّتفصياّلّيظهرّهّ، ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّورتبّتّأنواعهّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّماّيمكنّمنّالقولّوّأبينّخصرأبوصنوفهّعلىّمراتبهاّّّّّّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّهّّّ
ّ.ّّ(1)فظه((،ّيسبقّإلىّالقلوبّفهمهّويسهلّعلىّمتعلميهّح

ّالنونّالثقيلةّوالخفيفةّضمنّاّمعابنّالسراجّموضوعاتهّالصرفيةّمتفرقةّفتناولّأحكامّّجعلّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
وهيّمسائلّّ(3)مسائلّمنّبابّالنونّ()،ّثمّتطرقّإلىّمسائلّأطلقّعليهاّ(2)األفعالّالمبنيةّ

ّت ّالنحو،ثم ّأبواب ّمع ّمتداخلة ّالموضوعاتّتجدها ّوهذه ،ّ ّالفعل ّمن ّالمضاعف ناولّتخص
منهّ،بعدّذكرهّمجموعةّمنّاألبوابّالنحويةّالتيّذكرهاّقبله،ّوهذاّالبابّضّ(4)التقاءّالسواكنّ

ّالتيّ ّالوصل ّالسراجّهمزة ّابن ّاالبتداء ّفيّموضوع ّعنها ّحديثه ّإلىّّ(5)تداخل ّتطرق ّثم ،
ّّّّّالحظّفيّترتيبهّهذهّاألبوابّأّنهّيعتمدّمبدأّالويّ.ّ(7)أحكامّالهمزةبعدهاّ،ّ(6)الوقفّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ،(0)ّتغييرّ
أماّماّيتحركّمنّالسواكنّلغيرّإعرابّفهوّعلىّضربينّ:ّأماّأنّيـحركّمنّأجلّّ))يقولّ:

.ّوهذاّهوّالتقاءّّ(9)حركتهّعليهّ((ّياّأنّيكونّبعدهّمتحركّفيحذفّويلق...ّوأمّساكنّيلقاهّ
ّالساكنين.

ّذلّّّّ ّفمن ّالموضوعات ّالتغيرّقبلّتناوله ّيعتمد ّالذي ّالمنهج ّإلى ّأشار ّفقد ّقوله: أماّ))ك
هّفيّالوقفّواالبتداءّ،ّونجعلهّيتلوّماّذكرناهّ،ّّ ّرّّكفذّ،ويثبتّفيّغيرهّفيحـذفّفيّالوقالذيّ

ّ.(18)تتبعهّالهمزةّللحاجةّإليـهّإنّشاءّهللاّ((ّثم
ّّوالّريبّأّنّهذاّمنّاإلشاراتّالواضحةّفيّالتطورّالحاصلّعنّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّدّابنّالسراجّفيّمضمارّّّّ

ّ
                                 

 2/111:ّاالصولّّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّ(2ّ) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:2/203ّ 

ّّّينظر:الّ(3) ّّ ّ  2/361مصدرّنفسهّ:ّّ 

 2/363:ّالمصدرّنفسهينظر:ّ(4)

ّّّّّينظر:المصدرّنفسهّ:ّ(5) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ2/331 

ّّّّّينظر:المصدرّنفسهّ:ّ(6) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ2/313 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:2/311 

 30الترتيبّالصرفيّ:ّ:ينظرّ(3)
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ّ
ّّّألنــّهّيصرحّالترتيب؛ ّ ّّ ّسوفّيأتيّبهّإجمااّلّقبلّالتفصيل،فتناولبماّّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ(1)بابّالمذكرّوالمؤنثّ(ّ)ّ

ّّ ّاّّ:ّاألولّيكونّمؤنثّقسمينّعلىّبّبذكرّعالماتّالتأنيثّوقسمهاّ،فبدأّحديثهّفيّهذاّالبا
ّمؤنث ّيكون ّوالثاني ،ّ ّاألسماءّّّ ّاّّبعالمة ّتأنيث ّعالمـة ّإلى ّانتقل ّذلك ّ،بعد ّعالمة ّغير من
اّالتاءّ،ّفيبدلّمنهاّفيّالوقفّهاءّفيّالواحدةّ،واآلخرّاأللفّ،ّوتكونّعلىّلفظينّ:ّأحدهم
تفصيالّبعدّأنّأشارّّيشرحاّ،ّوجعلهاّفيّسبعةّأضربّ،ّوأخذّثمّعادّإلىّالهاءّالتيّذكره

ّ.(2)لهنّإجماال
ّ

ّ ّضربين ّعلى ّوجعلها ،ّ ّباأللف ّالتأنيث ّمن ّالثانية ّالحالة ّإلى ّانتقل األلفّ)وبعدها
وجعلهاّشرحّكلّواحدةّعلىّحدةّ،ّفتناولّالمقصورةّيّ(ّ،ّواخذّدةّالمقصورةّواأللفّالممدّو

ّاللبسّ ّيدخله ّآخر ّوضرب ،ّ ّتأنيث ّألف ّألّنها ّ؛ ّألفه ّفي ّيشك ّال ّضرّب ،ّ ّضربين ّّعلى ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ
ّّّالذيّفعلى()فيحتاجّإلىّدليلّ،ّثمّبدأّيقسمّالضربّالذيّالّيحتاجّإلىّدليلّوهوّعلىّوزنّ

ّّ(3)للتأنيث ّتناولّالثانيّوهوّما ّثم ّوهوّ، ّتناولّاأللفّالممدودة جاءّعلىّوزنّاألصولّثم
ّالضربّالثانيّ.

ّبالقسمةّاألولىّمنّالمؤنثّ،ّثمّماّيّّّبعدها ّّّ عادّإلىّماّيسميها ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ذكرّوماّيؤنثّ،ّوبهذاّّّّّ
وفقّخطواتّّفيهّالترتيبّالذيّعرفناهّالبنّالسراجّفيّبابّالمذكرّوالمؤنثّ،ّوالذيّيسير

نّالموضوعاتّ،ّولذلكّنراهّبدأّبالمؤنثّالذيّهوّأكثرّيرسمهاّلنفسهّقبلّالشروعّبالحديثّع
ّّ شكاالّّإ ّّ ّّوألّنّصورهّّتلّتبسّمعّالمذكرّفنجدهّتناولّالمؤنثّإجمااّلّ،ثمّالمؤنثّبعالمةّوغيرّّ؛ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ  ّّّّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ

ّعالمةّ.
ّّالتأنيثّبالتاءّوالهاءّوتطرقّإلىّالهاءّ؛ّألّنهاّبعدهاّذكرّّّّ  ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ تأتيّعلىّسبعةّأضربّ،ّثمّّّّ

ّّفقطّ؛ّألّنهّمنهاّماّالّّألفّمقصورةّوممدودةّ،وتناولّالمقصورّلىباأللف،ّوقسمهّإّالتأنيث ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّّّ ّّ
ّّ شكّّّ ّيّّ ّّّّنجدّلهّأثرّاّعندّسيبويهّّوهذاّماّالّّبلىّ(،ّومنهاّماّيحتاجّإلىّدليلّّ ّحّّ)بتأنيثهّنحوّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّمعّّّ

ّمعّأبوابّالنحوّّوضعهاّفقدالتيّتكلمّعنهاّفيّالقسمّالثانيّّبشكلّمستقلّوّأبوابّالصرف

                                 
 2/403:ّاالصولينظر:ّّ(1)

ّّينظر:المصدرّنفس (2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  2/403:هّّّّ 

 2/410:ّّاألصولّ(3)
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،ّوالثانيّّ(1)((المؤنثّبتسميةّالمذكرّ))ّّاألولّفيّّ،ّتناولّرقينمتفعلىّشكلّموضوعينّ
((ّ ّالمؤنث ّالبابّّ(2)((تسمية ّهذا ّترتيب ّفي ّوسيبويه ّالسراج ّابن ّبين ّواضح ّفارق ّوهذا ،

ّوالمادة.
ّ ّعلىّصعيد ّأّما ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّابنّالسراجّكانّأكثرّلموضوعاتاّ ّفنجد ّالبابّ، ّلهذا احتواءّّالداخلية

ّوتنظيمّاّله ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّأّنهّتناولّالمؤنثّبصورةّأوسعّ،ّولمّيتطرقّللمذكرّإالّضمنّاّّعلىّالرغمّمنّاّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ فيّّّ 
نجدّسيبويهّقدّخصصّأغلبّمادةّهذاّالبابّللمذكرّ،ّوقدمهّعلىّالمؤنثّأثناءّشرحهّّحين

ّالتذكير،))له،ّإذّيقولّ: ّتتخصصّباالنتقالّتختصّبعدّذلكّ((ّ،ّويعنيّاألشياءّكلها ّأّنها ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ
ّ،ّويقول:ّ(3)ؤنثّشيءّ،ّوالشيءّيذكر،ّفالتذكيرّأولّ((فكلّم))ّالمؤنثّومنّحالةّالمذكرّ

ّ؛ألنّّ)) ّالمؤنث ّمن ّأخفّعليهم ّالمذكر ّأّن ّّ اعلم ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّيخرجّّّ ّوإّنما ،ّ ّتمكنّا ّأشّد ّوهو ّأول ّّّالمذكر ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ
ّالتأنيثّمنّالتذكيرّ،ّأالّترىّأّنّالشيءّيقعّعلى ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ كلّّّّّ قبلّأنّيعلمّأذكرّّمنّّماّأخبرّعنهّّ

ّ.ّ(4)أنثىّوالشيءّذكرّ((ّهوّأو
نّخاللّالنصّالسابقّنعلمّمدىّاهتمامّكلّواحدّمنهماّبنوعّمعين،ّفكماّاهتمّسيبويهّوم

ّّّ ّّ،اهتمّابنّالسراجّّبالجانبّاآلخر،ّويبدوّأّنهّّعندهّّاألصلوهوّّبذكرّجوانبّتختصّبالمذكر ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ
،ّوالتيّيستدلّبهاّعلىّاألصلّّ(5)علةّداللةّ()قدمّالمؤنثّعلىّالمذكــرّلعلـةّيمكنّتسميتــها

ّ ّخالمن ّأّنّّالفرعل ّوبما ،ّ ّوالمؤنث ّالمذكر ّفعل ّبين ّالفصل ّلداللة ّاللفظ ّفي ّالتاء ّفإدخال  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ
األصلّثابتّومستقرّفيّاألذهانّفالّيحتاجّإلىّتوضيحّبقدرّماّيكونّمحلّاالنطالقّنحوّ

ّويالحظّالفروعّ،ّولهذاّنجدّاألصلّعندّسيبويهّهوّالمذكرّكماّاشرناّإليهّفيّالنصّالسابقّ،ّ
ّّّّألّنّالتذكيرّالّعالمةّلهّّ؛منّالمذكرّأكثربدقةّّيسلطّالضوءّعلىّالمؤنثّالسراجّابنّأن ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّ ّ

ّوالتأنيثّلهّعالمةّ،ّوذلكّيدّلّأّنهّفرعّمنّالتذكير ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ  ّّّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّّّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ(6).ّ
ّوألّنّالمؤنثّّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ إشكاالّّّأكثرّّّ ّّ ّ وّّ؛ّبسببّأنواعهّ(7)وهوّالذيّيحدثّفيهّالخلطّواالضطراب()ّّ

                                 
 3/235الكتابّ:ينظر: (1)

 3/240:ّالمصدرّنفسهاينظر:ّ(2)

 3/241: المصدر نفسه  (3)

1/22ّالمصدرّنفسهّ: (4)

 6قهاّ:ّيالعللّالتعليميةّوتطبّ:ينظرّ(5)

 1/113اللبابّفيّعللّّالبناءّواإلعرابّ:ّينظرّ:ّ(6)

 50نث:الفرقّبينّالمذكرّوالمّؤالبلغةّفيّينظر:ّ(3)



 مرحلة التطور  الثانيالفصل 

 

 
 

04 

ّالتيّتدخل ّالزوائد ّاإلّهفتحولّعلىّاللفظّّكثرة ّوألّن ّّىّمؤنثّ،  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ لتصريفّهوّتغيرّفيّبنيةّّ
ّ.الكلمةّ

ّّ
التغيراتّتدخلّعلىّالمؤنثّأكثرّمماّهيّفيّالمذكرّ،ّولذلكّنجدهّيسيرّفيّمعظمّّوهذهّّّّ

ّتقسيمّكتابهّمنّالكلياتّإلىّالجزئياتّفيّبيانّمالمحّالتغييرّالذيّيحصلّفيّبنيةّالكلمةّ.
العالقاتّالتركيبيةّبينّالصيغّّأي:ّبيانّوّالصرفيةّاّتحديدّالوظائفّالنحويةّخاللهاّيتمّمنّو

ّّّ(1)منّخاللّالتركيبّالداخليّّوكذلكّتوضحّالعالقةّبينّبابّوآخرثمّيتمّتركيبهاّّوالمفردات
.ّ ّالباب ّهذا ّرتب ّأساسها ّعلى ّالتي ّالتأنيث ّعالمات ّيحصي ّأن ّحاول ّالعالماتّّإذ وهذه

ّالعلماءّ ّاهتمام ّّصارتّمحّط ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّؤالذينّجاّّّّ ّبعد خمسّعشرةّّبلـغّبهاّفمنهمّمنابنّالسراجّوا
ّّ إنّّّوخالصةّالقول:ّّ.(2)ّثمانّفيّاألسماءّ،ّوأربعّفيّاألفعالّوثالثّفيّاألدواتّّ-عالمةّ ّّ

ّّابنّالسراجّقدّجمعّشتاتّهذاّالبابّمنّأبوابّالنحوّعندّسيبويهّ،ّوأسسّلهّبابّاّخاصّاّفيّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ
ذكرّالتثنيةّوالجمعّ):ّّالثالثّوهوّبابّكتابهّاألصولّ،ّبعدّذلكّتطرقّابنّالسراجّإلىّالباب

وهوّالبابّالثانيّمنّأبوابّالصرفّعندّصاحبّالكتابّ،ّونجدّ،ّّ(3)(علىّحدّالتثنيةّّالذي
ابنّالسراجّقدّاختصرّالمواضيعّفيّهذاّالبابّحتىّبلغّعددهاّسبعةّمواضيعّ،ّوهيّاألولىّ

ّ.ّ(5)بالترتيبّأيضاّ،ّوأسقطّثمانيةّمواضيعّاألخيرةّ(4)ّفيّالترتيبّعندّسيبويه
،ّوقدّاختلفّابنّالسراجّمعّسيبويهّفيّ(6)ثمّبعدهاّانتقلّإلىّالبابّالرابعّ،ّوهوّبابّالعدد

ّعلىّ ّاقتصر ّقد ّفنجده ّالداخلية ّوالمادة ّتناولها ّالتي ّالموضوعات ّعدد ّحيث ّمن ّالباب هذا
ّّعداداإل ّنحو ّفقط ّ،)المضافة ّخمسة ّ(ّخامس ّاثنين ّثاني ّ(7)أو ّذكر ّالعدد موضوعّ.وفي

ّ:ثال ّقولك ّنحو ّمؤنث ّمعدود ّعلى ّتأتي ّالتي ّالمؤنثة ّمنّاألعداد ّثالث ّوله ّذكوّر، ّشياّه ّّث ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّّ ّّّ  ّّّ ّ ّ ّ
ّّواإلبلّوالغنمّ،ّفهوّيجريهاّعلىّاألصلّ؛ألّنّأصلهّتأنيثّ،ّوكذلكّنقولّ:ّلهّثالثّّءالشا ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ

                                 
ّّ:نظرّ(1) ّالنحوي ّالتفكير ّو214أصول ّالنظرية ّبين ّالنحوية ّوالعلة ،ّ:ّ 136ّالتطبيق ّتاريخّّ،ّ ّالنحوية والعلة

 50ّّوتطور:ّ

 1/1406القواعدّالعربيةّ:ّّينظر:ّ(2)

 2/413األصولّ:ّ(3)

 .315ّّ،314ّّ،312ّّ،311ّّ،3/336،331،310ّينظر:ّالكتابّ:ّّ(4)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(5) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ:3/406ّ،ّ414ّ. 

 2/424ينظرّ:ّاألصولّ:ّّ(6)

ّّينظرّ(3) ّ  2/426:ّّالمصدرّنفسهّ:ّّّ 
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ّّّ منّالبّطّألّنكّتصّيرهّإلىّبطةّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ(1).ّ
ّانتقلّإلىّّّّ ّاألبوابّوردّثم ّالثامنّعندّصاحبّالكتابّّأبوابّالتكسير،ّوهذه ترتيبها

ّّّ ّفتناولّفيهاّستةّعشرّموضوعّاّ،ّفيّحينّتناولهاّابنّالسراجّفيّأربعةّعشرّموضوعّاّ،ّ(2) ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
أماّبقيةّالمواضيعّفقدّادخلهاّابنّالسراجّتحتّّاتفقّفيهاّمعّسيبويهّفيّعشرةّمواضيعّفقط

ّتحتّأقسامه ّفروع ّشكل ّعلى ّالتيّذكرها ّالعشرة ّبّااألبواب ّالخاصة ،ّ ّأنّها ّالباحث ويرى
مجيءّهذهّاألبوابّ:ّالمذكرّوالمؤنثّ،ّوالتثنيةّوالجمعّ،ّثمّالعددّ،ّوجمعّالتكسيرّ،ّفيهّنوعّ

ّالتثنيةّوالجمعّيتحدثانّعنّعددّ،ّ ّّّّّّمنّالعالقةّالمترابطةّ،ّوهيّعالقةّمعنويةّ؛ّألّن ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّكأّنهّفّ
قلّإلىّالمثنىّ،ّتغييرّفينعنّالمفردّفيّبابّالمذكرّوالمؤنثّ،ّوبعدهاّيبدأّالتّسبقّالحديث

،ّوعندّ(كتابانّ)ّفتصبحّاللفظةوذلكّبإضافةّشيءّإلىّشيءّّفمثال:ّكتابّيضافّإلىّكتابّ
ّ،ّثمّأوردّبابّالعدد؛ّألّنهّّ ّاّّثالثّّ ّاّّاالنتقالّإلىّالجمعّنضيفّكتاب  ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّأوسعّمنّاألولّوالثانيّفهوّّ

ّالسابقةّاألبوابّيشمل ّبعدهّالثالثة ّالتكسير ّوجاء ،ّّ ّمن ّنوع ّبعضّالعددهو ّسار ّوقد ،
ّالدكتورّهاديّنهرّفيّ ّومنهم ،ّ ّاألبوابّعلىّطريقةّابنّالسراجّ المحدثينّفيّترتيبّهذه

ّاألبوابّعندهّجاءتّتحتّقسمّأطلقّعليهّّ)كتابهّ العددية(ّ)الصرفّالوافيّ(ّ،ّفنجدّهذه
وبابّبابّجموعّالتكسيرّثمّبابّالتصغيرّّووبابّالمثنىّ،ّوبابّالجمعّ،،بابّالمفردّّ:يوه

عدّمنّقسمّالعدديةّّّّّ الّتّّّةرّي،ّوهذهّاألبوابّالثالثةّاألخّ(3)ّالنسبّ،ّثمّبابّتصريفّاألفعالّ
ّّّّ إالّأنّّ ّ ّعندّابنّالسراجّ.ّأوردهّهاّوردتّّبالترتيبّالذيّّ

ّّّّّّّّّ ّباب ّالسراج ّابن ّتناول ّعندّّ(4)(التصغير)ثم ّالعام ّالترتيب ّفي ّالثالث ّالباب وهو
ّّّ ّنّّأيالحظّسيبويهّ،ّّو ّمنّالتنظيمّفيّموضوعاتهّ،ّوكماّهوّالحالّمعّهذا ّّالبابّأخذّحيزّا ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ

ّّاألبوابّاألخرىّعندّابنّالسراجّ؛ّألّنهّجمعّالمتفرقاتّفيهّتحتّقسمّخاصّ،ّفبدأّباألسماءّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ
ّّ)وخماسيّ،ّثمّقسمّالثالثيّإلىّّ،ورباعيّ،ّثالثيّوقسمهاّإلىّ:ّ،والّنقصّزيادةّفيهاّالتيّال
ّوقسمهّ،ّ(5)ّ(ومعتلّ،ومضاعفّ،صحيح ّالصحيح ّإلى ّذلك ّبعد ّ،مذكر)ّالىّوجاء
ّّّّّ ن،فيكون:ّدّّّ ّدّّّ)،ّثمّالمضاعفّومثلّلهّفقطّبـــّ(6)(ومؤنث ّ ّ ّّ ّّ.(1)نينّ(ّّ

                                 
 2/421:ّّّاالصول:ّينظرّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/563 

 231ّ،253ّ،111،233ينظرّالصرفّالوافي:ّ(3)

 2/36األصولّ:ّينظر:ّ(4)

 3/33:ّّالمصدرّنفسهّينظر:ّّ(5)

 3/33:ّّالمصدرّنفسه(6)
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األولّ:ّماّ(2)ّالمعتلّوهوّالقسمّاألخيرّمنّالثالثيّ،ّوقسمّالمعتلّإلىّضربينعلىّوتكلمّّّّّ
ّّ كانتّاأللفّفيهّبدالّمنّعينهّ،ّوالثانيّماّكانتّالمهّياءّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ماّانتهىّمنّالثالثيّّاذا،ّّوّّ ّاّّأوّواّوّّ

،ّبعدّذلكّ(3)اموقدّمثلّلهّعادّإلىّالرباعيّوالخماسيّالذينّذكرهمّّفيّبدايةّحديثهّإجماال
،ّوهذهّاألسماءّوالموضوعاتّ(4)عشرةّاضربّالتيّفيهاّزيادةّوقسمهاّإلىّاألسماءّانتقلّإلى

ّ.ّّ(5)متفرقةّعندّسيبويهّفيّبابّالتصغيرّدتوج
ّ

،ّوهذاّّ(6)االسمّالمنقوصّ(ّ)ّرّوهيّتصغيرلّإلىّالحالةّالثالثةّفيّالتصغينتقثمّّاّّّّّّّّ
ّّّ،ّبعدّأنّذكرّهذهّالمواضيعّإجمااّلّتناولهاّبشيءّ(7)سبعةّاضربّعلىّالقسمّاألخيرّقسمهّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّ.يبويهّمتناثرةّداخلّبابّالتصغيرّسّأوردها،ّوهذهّاألبوابّوالتفصيلمنّالدقةّ
أولّّاألبوابّالصرفيةّفيّكتابّ،ّوهوّّ(0)النسبّ(ّ)لىّبابّبعدهاّتطرقّابنّالسراجّإّّّّّ

ّّوعشرينّموضوعّاّ،ّفيّحينّتناولهّابنّالسراجّفيّاحدّعشرّّّ ّاّّواحدّهفيّّالذيّدرسسيبويهّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ
ّّّ ّموضوعّاّ ّ ّ ،ّواسمّؤههيّ:ّاسمّنسبّإليهّفسلمّبناّخمسةّأقسامّرئيسةّّعلىّابنّالسراجّّقسمهّوّ

ّّ رّمنّبنائهّحركةّفجّّّ ّيّّّ ّغّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّّ هّمفتـوحّاّ،واسمّقّّعلّالمكسورّمنّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ لبّفيـهّالحرفّالذيّقبلّياءّالنسبّّّ
ّّ ،ّواسّّ ّّ ّّ مّحّّّّ ّّّ صغيرةّّّّ ّاّّذفّمنهّ،ّواسمّمحذوفّقبلّالنسبّ،ّوهذهّاألقسامّاخرجّمنهاّفروعّّ ّّ تنتميّّّ

إلىّاألبوابّالرئيسةّفدرسهاّبحسبّالزيادةّوالنقصانّ،ّفيّحينّنجدّهذهّالموضوعاتّغيرّ
ّّّ قياساّّّمنتظمةّعندّصاحبّالكتاب ّّ ّاألستاذّالقرنيّإلىّالعالقةّنّالسراجّ،وقدّأشاربترتيبّابّّ

ّ ّباب ّ :ّ ّوهما ّاألسماء ّقسم ّفي ّوردا ّالذين ّالسابقين ّالبابين ّوبابّبين ،ّ ّوالمؤنث المذكر
ّألّنه ّاألسماء؛ ّفي ّالتغيير ّمباحث ّإلى ّتوطئة ّفهما ،ّ ّبعدهما ّوما ّ ّوالممدود ّّ ّالمقصور ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ أتـىّّّّ

ّيّنحنّبصددهّوهذهّالمباحثّالثالثةّتعتمدبعدهماّبأبوابّ:ّالجمعّ،ّوالتصغيرّ،ّوالنسبّالذ
ّفيّأولّالكلمةّأو ّعلىّالتغيير،ّفالجمعّقدّيكونّالتغييرّفيهّحادثّا ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّوسطهاّأوّآخرهاّ،ّولذاّّّ

                                                                                                
ّّّينظر:ّ(1) ّ  3/33:ّلاالصّوّّ 

ّّّينظر:ّ(2) ّ  3/33:ّالمصدرّنفسهّّّ 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/33 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(4) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/31 

ّّّينظر:ّالكتابّّ(5) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:3/213،ّ423،ّ426،ّ433،ّ436ّ. 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(6) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/54 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/54 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(3) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/63 
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ّّّ ّاألبوابّتعرضّاّللتغيير،ّثمّيأتيّالتصغيرّالذيّيكونّالتغييرّفيّوسطهّغالبّا.ّفهوّأكثـر ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ
ّّّّّ ّيالحظ ّّأنو ّالسراج ّابن ّللتألياستطاع ّيقدم ّصورةّّأن ّّّ ف ّ ّ ّ ّخاللّّّ ّمن ّالمعالم واضحة

ّّّوالتنظيمّ،ّواالختصارّ،ّوالتقسيماتّالتيّيشيرّإليهاّإجمااّلّ،ّثمّيتتبعّتفصيالتهاّّالتبويبّ، ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّ
ّّّّ شيئاّّ ّّّّ فشيئاّّّّ ّ اسمّالّزيادةّفيهّوالّّ)ثالثّأقسامّهيّّعلىمنّذلكّبابّالتصغيرّالذيّقسمهّفّّ

ثالثيّّ)ثالثةّاضربّ:ّّعلىاألولّّ،ّإذّيبدأّبتقسيمّ(1)(قصّ،ّواسمّفيهّزيادةّواسمّمنقوصّن
ّ ّ(،ورباعي ّّ(2)،وخماسي ّالثالثي ّقسم ّثم ّّعلى، ّهي ّأقسام ّّ)ثالثة ّ،ومضاعف ،ّصحيح

يرّغيالنسبّفيكـونّالتغييرّالغالبّفيّآخرهّ،ّمعّالعلمّأنّتّالتغييرّفيّّ،ّثمّيكوّنّ(3)ومعتلّ(
ّفيهماّالتصغير ّيكون ّالتي ّالمواضع ّغير ّفي ّتغيرات ّيتبعه ّقد ّالتصغيرّّوالنسب بسبب
ّ.(4)والنسب

ّأوردها،ّوهذهّأبوابّّ(5)بابّالمصدرّوأسماءّالفاعلينّ()بعدّذلكّانتقلّابنّالسراجّّإلىّّّّّ
،ّويقتربّابنّالسراجّفيّ(6)صاحبّالكتابّفيّبدايةّالجزءّالرابعّقبلّاألبنيةّوحروفّالزوائد

ّّ إالّأنّّترتيبّهذاّالبابّمنّصاحبّالكتابّ،ّ ّّ ّ ندّابنّالسراجّكانّأكثرّدقةّالترتيبّالداخليّعّّ
ّ ّنحوّقولهّ: ّبالشرحّتفصياّل ّيبدأ ّإجماال،ّثم ّحتىّأّنهّكانّيضعّالتقسيم ّوانتظامّا ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ فالفعلّّ))ّّ

ينقسمّقسمينّ:ّثالثيّورباعيّ،ّوالثالثيّينقسمّقسمينّ:ّفعلّبغيرّزيادةّ،ّوفعلّفيهّزيادةّ،ّ
ّ.(7)وانقسامّالمصادرّفيّالزيادةّوغيرهاّكانقسامّاألفعالّ((

ّ
فعندماّيتطرقّإلىّشرحّتلكّالتقسيماتّكانّيلتزمّبالترتيبّالذيّذكرهّإجماالّوالّيبتعدّّّّّّّ
ّتلكّالخارطةّالتيّرسمهاّلنفسهّفنجدهّلّّ ّاّّوكأنهّيرسمّخارطةّلماّّيقومّبهّ،ّثمّيسيرّوفق‘ّعنه

ّّّّيشيرّإلىّالتقسيماتّحتىّلوّتفرعتّوتشعبتّوكثرتّالمادةّ،ّفإّنهّالّيخالفّماّيرسمه ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ لنفسهّّّ
ّّنجدهّدائمّاّيقسمّويذكراعدادّالقسمةّالتيّيسيرّفيهاّنحو:ّفمنّذلكّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ الضربّاألولّمنّالقسمةّّّ

بعدّذلكّتناولّبابّالزوائدّالتيّّو،ّّ..الثانيةّ،ّالضربّالثانيّمنّالقسمةّالثالثةّ...ّوهكذاّ

                                 
ّّّينظر:ّاألصولّّ(1) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/36 

ّّّينظر:ّ(2) ّ  3/33:ّالمصدرّنفسهّّّ 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/33 

 13ينظرّالترتيبّالصرفيّ:ّصّ(4)

 3/35األصول:ّ(5)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(6) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ:4/5 

 3/35األصولّ:ّّّ(3)
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ّّّّ إالّأنّّتلحقّهذهّالمصادرّواألفعالّوالمشتقاتّالتيّتناولهاّفيّالبابّالسابقّّ،ّ ّ هّتناولّالزوائدّّ
ّمعّالمصادرّثانيا(1)ّمعّاألفعال ّتناولّالزوائد ّوضعهّفيّ(2)أوالّ،ثم ّلما ّوجاءّذلكّمطابقا ،

ّبدايةّالبابّ؛ّألّنهّقدمّاألفعالّفيّشرحّالمادةّعلىّالرغمّمنّأّنهّيعدّالمصادرّهيّاألصول ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ  ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ
ّّّّماّنجدهّمطابقّاّلماّعندّّ،ّوهو(3)واألفعالّاشتقاقّمنهاّ،ثمّتناولّاسمّالمكانّوبعدهّاسمّاآللة ّّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ

ّالكتاب ّ(4)صاحب ّالمواضيعّّوقد، ّبعض ّفيّإسقاط ّالكتاب ّصاحب ّمع ّالسراج ّابن يختلف
يالحظّ،ّّ(5)(كرهّ،وبابّماّالّيجوزّفيهّفعلتهّبابّافعوعلتّوماّهوّعلىّمثالهّماّلمّنذ)منها

بابّّ)ومنهاّّوجديدةّّمتفرقةّّعنواناتّبإعادةّتشكيلّبعضّالمواضيعّالمتفرقةّتحتّّانهّقام
ّ)إذّجمعّمادتهّمنّثالثةّمواضيعّعندّسيبويهّوهيّّ(6)(نظائرّالثالثيّالصحيحّمنّالمعتلّ

ّوبابّ ،ّ ّالالمات ّموضع ّفي ّمنهن ّوالواو ّالياء ّالتي ّوالواو ّالياء ّبنات ّمن ّذكرنا ّما نظائر
ناّمنّذكّرّنظائرّماذكرناّمنّبناتّالياءّوالواوّالتيّالياءّوالواوّفيهنّعينانّ،ّوبابّنظائرّما

ّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّ(0ّ)(دخولّالتاءّعلىّفعلّّ).ّوكذلكّبابّ(7)(بناتّالواوّالتيّفيهنّفاءّ
ّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ ّذلكّانتقلّإلىّثم ّّلفتناّوّاألبنيةبعد ّيكونّعليهّ)ّ:ّموضوعّقبلها ّما ذكرّعدة

ّأيضاّّّالذيّوهوّ،(9)(ّالكلم ّاألبنية ّقبل ّالكتاب ّصاحب ّّّ أورده ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ(18).ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ ّّالمقتضبّ(ّللمبردّ،ّوكتابّسيبويهّ؛ّألّنهّ)واسعّعلىّكتابّّاطالعّوذّابنّالسراجّّويبدوّأن ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّفيّمسائلّقدّيؤيدها ّّكانّيعقدّالموازناتّأحيانّا ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ وفيّبعضّاألحيانّيدلوّبرأيه،ّكماّّأحدهم،ّّّ
قالّأبوّالعباسّفيماّوقدّذكرتّماّّ))،ّهذاّقولّسيبويهّ:ّ(ّّعلى،ّوحتى)يقولّفيّمعنىّ:

ّ.وأما ّالكتاب ّمن ّّ إليّّّمضى ّالغايةّّّ ّالبتداء ّّوّ(11)((فمنتهي ّبينّنراّه، ّالصرفيةّّيمزج الدراسة

                                 
ّّّينظر:ّ(1) ّ  3/113:ّاالصولّّ 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ3/131 

 151-3/146،150:المصدرّنفسهّنظرّ ّيّّّ(3)

 4/64الكتابّ:ّّ:نظرّ ّيّّّ(4)

 4/35،33،101،104،106،103:ظر:المصدرّنفسهّّ ّّينّ(5)

 3/106األصولّ:ّ(6)

 4/46،41،50:ّينظر:ّالكتابّّّ(3)

 3/122األصولّ:ّ:ينظرّّ(3)

 3/131األصولّ:ّّ(1)

 4/216الكتاب:ّّ:ينظرّ(10)

 3/133:األصولّّّّ(11)
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ّّّوالدراسةّالنحويةّإالّأّنّذلكّالمزجّالّيبتعدّكثيّر ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ يتطرقّإلىّالظواهرّّألنهعنّميدانّالصرفّّّ ّاّّّّّّ
ّ ّّواتدتالتي ّالنحو ّبين ّيّّخل ّوهذا ،ّ ّّّ الصرف ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّالتطورّّ ّجوانب ّمن ّجانبّا ّّعد ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّبهّّّّ ّينادي الذي

البابّالسابقّّرأيناّذلكّفيّأبوابّمتفرقةّّ،ّمنهاقدّالذيّتشهدهّهذهّالمرحلةّ،ّّوّوّالمحدثونّ
ّ)ماّحذفّمنهّالمنعوتّوذكرّالنعتّ(،ّوّ)وبابّّحذفّالفاءّمنّجوابّالجزاء(ّ،ّ)وبابّ

بعضّالمظاهرّالتيّمزجّفيهاّّبينّالصرفّوّالنحوّ،ّتغييرّوجهّاإلعرابّللقافيةّ(ّ،ّوهناكّ
ّاألبوابّ،ّوهذاّتطورّواضح.ّاثناءّإذّتناولهاّ

أجرىّّ،ّفقداألبنيةهوّبابّّوإلىّالقسمّاألهمّمنّالتصريفّعندّابنّالسراجّّبالنسبةّماأّّّّّ
لشروعّالرئيسةّقبلّاّاألبنيةالسراجّترتيباّالّيشوبهّاالضطرابّوالغموضّ،ّفهوّيحددّّفيهّابن

ّ(1)((ّتنقسمّإلىّقسمينّ:اسمّالّزيادةّفيهّ،ّواسمّفيهّزيادةّأبنيتهااألسماءّفيّ)):ّبالتفاصيلّيقولّ
،ّواألسماءّالتيّالّزيادةّفيهاّتنقسمّإلىّثالثةّأقسامّ:ّثالثيّ،ّورباعيّ،ّوخماسيّ،ّثمّقسمّ

ّالثالثيّإلىّعشرةّأقسام،ّوذكرّبأّنهّقدّذكرهاّفيّالجمعّ،ّوقسمّالرباعي ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ إلىّخمسةّأبنيةّ،ّّّ
ّإلىوقسمّالخماسيّإلىّخمسةّأبنيةّ،ّثمّتطرقّإلىّالثانيّ،األسماءّالتيّفيهاّزيادةّوقسمهاّ

ّّّّّوذكرّأّنّالحروفّالزوائدّ،ّوهكذاّيستمرّفيّتقسيمّالبابّ،(2)نضربي ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ التيّتدخلّعلىّاالسماءّّّّ
التبسّّّّ،ّ(3)الواوّ(ّ،واأللفّ،والياءّ،ّوالنونّ،ّوالتاءّ،ّوالميمّ،ّوّالهمزةّ)ّهيّفقطّسبعة

ّّاالمرّعلىّالمحققّفظنّانهّقصدّجميعّالحروفّالزوائدّالتيّتدخلّعلىّاالفعالّواالسماء
التاءّ،ّّ)لمّيذكرّالمصنفّ،ّوعندّسيبويهّّعشرةّهيفذكرّمالحظةّفيّالهامشّبانّالحروفّ

ّابنّالسراجّعشرةّكاملةّالحقاّفيّبابّالت،ّ(4)والالمّ،ّوالسينّ( ّتناولها صريفّيقولّ:ّبينما
ّوالسينّ ّوالتاء ّوالنون ّوالميم ّوالهاء ّوالواو ّوالياء ّوااللف ّ:الهمزة ّعشرة ّتزاد ّالتي ))الحروف

ّتنساه(( ّ:اليوم ّقولك ّاللفظ ّفي ّيجمعها ّحسبّّ(5)والالم ّاألبنية ّمتناواّل ّبالتفصيل ّبدأ ّذلك ّّبعد ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ
ّ ّالرباعية ّفتناول ّحروفها ّ،ّوعدد ّبناء ّوزاد ،ّ ّالخماسية ّسواحدا ّعند ّما ّأبنيةّّيبويهعلى ّمن

سيبويهّ،ّوهيّخمسةّمعّّسماءّالخماسيةّأربعةّ:ّالتيّذكرأبنيةّاأل)):ّمشيراّإلىّذلكّبقوله
ّّ سيبويهّ:ّّفّعّللّّبناءّلمّيذكرهّ  ّ  ّ  ّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ،ّفّعّللّّّّ  ّ ّّ ،ّفعّّّّ ّلّّّّ  ّّ ّللّّّ ّلّّّّ  ّّ ،ّّفّعّلللّّّّ   ّّ  ّ ّّ ،ّّفّعلّّّّّّ   ّ ّّّّلّلّ((ّّّ   ّ ثمّاستمرّفيّتناولّاألبنيةّ،ّّ(6)ّ 

                                 
 3/131:االصولّّّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/131 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/130 

ّّّينظر:ّالكتابّّ(4) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:2/312 

 3/232األصولّ:ّ(5)

 3/134:ّّّالمصدرّنفسهّّ(6ّ)
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ّّّ ّمعّالزوائدّورتبهاّترتيبّاّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّتصاعديّاّّ ّ ّّ ماّأعربّمنّّأبنية)انتقلّإلىّبابّ،ّوّثمّاألكثرّباألقلّ ّّاّبادئّ
ّ ّ(1)األعجمية( ،ّ ّالذي ّيختلفّعن ّال ّالموضوعاتّأوهذا ّوعدد ّحيثّالمادة ّمن ّسيبويه ورده

ّ.(2)والترتيب
ّّ ماّذّّّ))بابّجديدّقالّفيهّ:ّّوتطرقّإلىّّّ ّّّّ كرّأنّّّّّ ّ ّّ ّنّّفيهّأويالحظّ،ّهّفاتّسيبويهّمنّاالبنيةّ((ّ

ّا ّبين ّواضح ّاالختالف ّوسيبويه ّالسراج ّبن ّلصاحب، ّالسراج ّابن ّتعقب ّخالل ّمن ّوذلك
أوردّفيّهذاّّ،وقدشرناّإليهّأالكتابّوتقديمهّمسائلّوتأخيرهّأخرىّحتىّعقدّذلكّالبابّالذيّ

ّّّّ ّتلّقاّمّةّ،ّوتّلّعاّبّهّ،ّوفّرناسّ،وّّفّرانّسّ،ّوتنّّ)البابّخمسةّأبنيةّهيّ ّّّ  ّ ّّ  ّ  ّّّ ّّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّ  ّ  ّّ وهذهّاألبنيةّلمّ،ّّ(3)(وخيّّّ 
ّّّّأوردّمنهاّثالثّاّهيّ:ّّوإنماابنّالسراجّّهاتابّجميعهاّكماّذكّرصاحبّالكّيذكرها ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّتلّقاّمّةّ،ّ))ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ

ّّّّوتّلّعاّبّهّ،ّوفّرناسّ(( ّّ  ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ ّ ّّبأّنّجميعّّوذكرّ،ّ(5)ماّبنتّالعربّمنّاألفعال()ثمّانتقلّإلىّبابّ،ّّ(4)ّّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّ
ّّ وثالثونّبناءّّّاثنينّماّبنتّالعربّمنّاألفعال ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّمنّالثالثةّ،ّومنّبناتّاألربعةّ،ّوماّألحقّمنّّّ

ّزيدّبناتّالثالثةّببناتّاألربعة ّليسّبملحقّ،ّوالّيبنىّمنّّ،ّوما علىّالثالثةّواألربعةّمما
ّبناتّالخمسةّّفّعل  ّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ منّالثالثيّ،ّوالىّماّوكذلكّقسمّاألفعالّإلىّماّالّزيادةّفيهّ،ّّ(6)ّألبتهّّ

ّزيادة ّّفيه ،ّ ّعنوانّا ّله ّعقد ّالذيّيقصدّه ّالتصريف ّموضوع ّإلى ّوصل ّحتىّإذا  ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّذّكرّ)باسم  ّ ّ
ّّّّ هذاّالحّدّإنّّّ))وعرفهّبقولهّ:ّ،ّّ(7)التصريفّ(  ّّ ّّ ّّّ ّّّّماّّسمّيّتصريفّاّلتصريفّالكلمةّالواحدةّبأبنيةّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ  ّ ّ  ّ ّّّ

ّّمختلفةّوخصواّبهّماّّعرضّفيّأصولّالكالمّوذواتهاّمنّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّخمسةّعلىّ،ّوهوّينقسمّّالتغييرّ
عرفّيّّّّّ حدّّولهّّّإدغامّوالسكونّ،ّّّبالحركةّّوحذفّ،ّوتغييرّّزيادةّ،ّوإبدالّ،ّ((هيّّأقسام

ّبالزيادة،فّ(0)((بهّ وهيّّ،وتناولّاألحرفّالتيّتزدادّّالتيّتدخلّعلىّاالسماءّواالفعالّبدأ
ّ(9)لنونّ،ّوالتاءّ،والسينّ،والالمّ(والياءّ،والواوّ،ّوالهاءّ،وّالميمّ،واّالهمزةّ،ّواأللف،ّ)عشرةّ

وهذاّالترتيبّ،ّّ(18)اليومّتنساهّ()جمعّفيهّهذهّالحروفّتحتّعبارةّّوذكرّقولّالمازنيّالذي

                                 
 3/223:ّّاالصولّ(1)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(2) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:4/303 

 3/224األصولّ:ّّ(3)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(4) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:4/303 

 3/226األصولّ:ّّ(5)

ّّينظرّ(6) ّ  3/226:ّّالمصدرّنفسهّّّّ 

 3/231:ّّالمصدرّنفسهّّّ(3)ّ

 3/231:ّاالصولّ(3)

 3/332المصدرّنفسه:ّّ(1)

 115:ّّالمنصفينظر:ّّّ(10)
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وبعدّأنّتناولّالزيادةّانتقلّفيّالحديثّعنّ،ّ(1)الّيختلفّعنّالذيّأوردهّصاحبّالكتابّ
ّّأحدّعشرّحرفّاّ،ّثمانيةّأحرفّّمواضعّاإلبدالّوهوّالقسمّالثانيّمنّالصرفّوقدّقسمهّإلى ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ

ّّ منهاّمنّالزوائدّ،ّوثالثةّمنّغيرهنّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّّّّّّ ّّ ّّ ّّّّ دالّ،والطاءّالهمزةّ،ّواأللفّ،والياءّ،والواوّ،والتاءّ،والّ)ّّّ
ّ.(2)(والميمّ،والجيمّ،والهاءّ،والنونّ،

ّيكسرّعليهّالواحدّللجمعّّانتقلّوّّّّّ ّالبابّمسائلّفي،ّ(3)إلىّبابّما ّوقدّأوردّتحتّهذا
ّوالجمع ّ،ّالتكسير ّالياءّالهمزةّوالتقاء،والقلب ّمع ،ّ ّياءوقلبها ّإلى، ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،األلفّوالياء

ّّو ّأفعالء ّعلى ّبني ّما ّفعالءأثم ّ(4)صله ّصاحبّ، ّعند ّهي ّكما ّوردت ّالمواضيع وهذه
ّّ ويبدوّأنّّ،ّّ(6)(مسائلّالتصريفّ)ثمّتناولّ،ّ(5)الكتاب ّّ ّ ّّّ ّسابقّاّّّ ّّّ ّابنّالسراجّقدّتناولّموضوعّا ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّالبابّ ّلهذا ّمشابهّا ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّّّ إالّأنّّّ ّ ّيتحدثّعنّمسائّ ّوهنا ّالتصريفّ، ّفيّالسابقّعنّأقسام ّتكلم لّه
ماّتكلمتّبهّ:ّاألولّّقسمينّّعلىقسمّهذاّالبابّإذّيفّوالتيّتسمىّبالقياسّاللغويّالتصّر

ّ ّمشكاّل ّوكان ّالعرب  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّفاالحوج ّوتقديراته ّأصوله ّعن ّيبحث ّ:والثانيّ،أن ّمنّّ ّّماقيّس ّّ  ّ ّّ ّّ
ّّ إالّأنّّوالّتختلفّهذهّاألبوابّعنّالتيّأوردهاّصاحبّالكتابّ،ّ(7).كالمهم ّّ ّ ابنّالسراجّيقسمّّّ

ّماّ)تناولّّنفهاّحسبّالترتيبّالذيّيضعهّلنفسهّ،ّوفيّمجموعةّالقياسّأيضاالمسائلّويص
ّّقيس ّكالمهم ّمن ّوليس ّالعرب ّكالم ّّ(0)(على ّ)وباب ّما ّالصحيح ّالمعتل ّمن ،ّّ(9)(قيس

المسائلّالمبنيةّمنّالياءّ،ّوالمسائلّالمبنيةّمنّالواوّ،ّوالمسائلّّ)تحتّهذاّالبابّ:ّّوضعّو
ّالهمزة( ّمن ّّ(18)المبنية ّأدق، ّالمسائل ّهذه ّترتيب ّّوجاء ّسابقيه ّمن ّتفصياّل ّوأكثر ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ هّّّّ ألنّّ؛

ّيصنفّالمجموعاتّحسبّالحروفّونوعّالكلمةّوالزيادةّ.
ّهيّّّأقسامّّأربعةّعلىوقسمهّ،ّّ(اجتماعّالحروفّالمعتلةّفيّكلمةّّ)بابّّثمّتناولّّّّّّ

                                 
ّّّينظر:ّالكتابّّ(1) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:4/235 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(2) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/244 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/301 

ّّينظرّ(4) ّ  3/231ّ:المصدرّنفسهّّّ 

ّّينظرّ(5) ّ  312ّّ-4/361:ّ:الكتابّّّ 

ّّّينظر:االصولّّ(6) ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ:3/316 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/316 

 3/351:ّينظرّاالصولّ(3)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(1) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/353 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(10) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/351،366،333 
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وهذهّاألمورّالتيّ،ّّ(1)(ةّوواوّمعّهمزةّواجتماعّالثالثةّاجتماعّياءّوواوّوياءّمعّهمّزّ):ّ
ّّ ّاشرناّإليهاّقدّأخذتّترتيبّاّجديدّاّعندّصاحبّاألصولّيفوقّالذينّسبقوهّدقةّوتنظيمّاّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ بعدّ،ّّ

توسعّف،ّّ(2)اإلدغامّ()ذلكّختمّابنّالسراجّمادتهّالصرفيةّبماّختمّسيبويهّكتابهّ،ّوهوّبابّ
ّأّو ّعلىّما ّوزاد ّّرفيّمادته ّالكتاب ّصاحب ّألده ّّّ ّنّّ؛ ّعند ّالباب ّفيّثمانيةّهذا ّيقع سيبويه

ّمنهاّّفيّحين(3)ّفقطمواضيعّ ّّّتناولهّابنّالسراجّفيّسبعةّعشرّموضوعاّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ مخارجّالحروفّ)ّ
ّّ(4)وبابّالصادّوالزايّوالسينّ( ّالمازنيّّذلكّوقدّوجدّ، الذيّعندهّهوّّالحرفّفّ،ّعند

ّّيضارعهّحرفّمنّموضعّهّ،ّوقلبّالسينّصادّ،ّوتناولّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّّ اّوهذ،ّّ(5)الشاعرّ(ّبابّضرورة)ّ
ّّاّفيّالترتيببابّنجدهّعندّصاحبّالكتابّمتقدم ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ.(6)علىّبابّاالبنيةّوحروفّالزوائدّّ 

ّّّّّ
ّّذكرّوّّّّّّ ّألسنتهمّ)باب ّعلى ّخففوا ّمما ّشاذّا ّكان ّّما ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّبمطردّّّ ّّ(7)(وليس ّهوّآخرّ، وهذا

ثمّّ،ادخلهّابنّالسراجّفيّمجموعةّاإلدغامّّ،ّفيّحينالمواضيعّالصرفيةّفيّكتابّسيبويهّ
ّكتابه ّالصرفّختم ّمادته ّتداخأو ّفيها ّالتي ّالمواضيع ّببعض ّّلية ّالنحوية ّالمادة ّمع وهيّ،

ّالمحدثونّ ّظاهرةّيمكنّعدهاّمنّمظاهرّالتطورّالحاصلّفيّهذهّالمرحلةّوالتيّيميلّإليها
شرناّإلىّذلكّأوقدّ،ّالذينّيرونّضرورةّدراسةّالنحوّمعّالصرفّومنهمّعبدالصبورّشاهين

ّ،ومنّتلكّاألبوابّ ّّسابقّا ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّابنّّّ حذفّالفاءّمنّجوابّالجزاءّ،ّّ)السراجّكتابهّّالتيّختمّبها
مادةّّوكانتّهذهّآخر،ّّ(0)وإبدالّحرفّاللينّمنّحرفّصحيحّ،ّوتأنيثّالمذكرّعلةّالتأويل(

ّشكلّأبوابفيّكتابّسيبويهّعلىّّّ ّاّّثّرأوهذهّالمواضيعّالّنجدّلهاّّ،فيّكتابّاألصولّذكرت
ّّ وذلكّالنّكتابّسيبويهّكماّعّّ.األبوابّوقدّتكونّمسائلّجزئيةّداخل،ّمستقلة ّّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ رفّكتابّشاملّّ

ّهذهّالمسائلّ.عنهّولمّتغبّ
،ّّالداخليةّّاألبواببعضّمعّسيبويهّفيّترتيبّّابنّالسراجّأختلفّّ ّنّّأهمّماّيالحظّأّّوّّّّّّّ

                                 
ّّّينظر:ّ(1) ّ  3/333:ّّّاالصولّّّ 

ّّّّّينظر:المصدرّنفسهّّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/311 

ّّّينظر:ّالكتابّّ(3) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:4/431،431 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(4) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/400،424،421،431 

 3/435األصولّ:ّّ(5)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(6) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ:4/204 

ّّّينظر:ّاّ(3) ّّ ّ  3/432:ّّألصولّّّ 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(3) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:3/461،463،436 
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ّيمكنّالقولّإّنّفيّاإلطارّالعامّللترتيبّ،ّّوعنهّلكنهّلمّيختلفّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ فرقّفيّالترتيبّبينّّثمةّّّّ
ّاألبوابّوا ّلترتيبّاألبواب،لترتيبّفيّاإلطارّالعام ّبالنسبة ّأما ّفيّكتابهّ، ّابنّالسراج فنجد

ّبدأّ ّفسيبويه ّالكتاب ّصاحب ّعند ّوجدناها ّعما ّتختلف ّبأبواب ّالصرفية ّمادته ّبدأ األصول
ّّوإّنماالسراجّلمّيبدأّبه،ّوابنّ(1)بالنسبّ ّإلىّماّبعدّبابّالتصغيرّّّّ  ّأّخرّه ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ  ّ وبدأّبموضوعاتّّ،(2)ّ

ّنوناّالتوكيدّالثقيلةّوالخفيفةّ،ّومسائلّفيّالفعلّالمضّعفّ):ّوهيّصرفيةّمتفرقة  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ تحتّعنوانّّّ
ّ.ّ(3)(،ّثمّالوقفّّبتداءاالالسواكنّثمّّالتقاء:ّمسائلّمنّبابّالنونّ،ّثمّ

ّ
ّجعلّسيبويهّاألبوابّالمشتركةّبينّالصرفّوالنحوّبينّالمادةّّأماّّّّّ ّفمثلما اإلطارّالعام

دةّالصرفيةّالخالصةّ،ّفكذلكّفعلّصاحبّاألصولّفيّترتيبهّ،ّالنحويةّالخالصةّوبينّالما
ّعندّكلّمنّسيبويهّوابنّ ّّواقصدّبالمادةّالصرفيةّالخالصةّهيّاألبوابّالتيّنجدهاّمتأخرةّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ

ّ،ّوالزيادةّ،ّوالحذف،ّاالبنيةّوحروفّالزوائدّ،ّواإلعاللّ،ّواإلبدال)السراجّومنّتلكّاألبواب
ّواإلدغام ،ّ ّذكرن( ّالتي ّنجواألبواب ّ:اها ّهي ّوالصرف ّالنحو ّبين ّتتوسط ّ،ّّ)دها الوقف

ّالمقصور ّو ،ّ ّوالتصغير ،ّ ّوالهمزة ،ّ ّواالبتداء ،ّ ّ،ّّوالسواكن ّوالتثنية ،ّ ّوالممدود ،
نجدهاّقدّجاءتّمتوسطةّبينّّ،ّواننافاإلطارّالعامّهوّمجموعّهذهّاألبواب(ّ،ّوالعددوالجمع،

 النحوّوالصرفّوهذاّماّنراهّفيّكتابّسيبويهّ.

ّّّ ايضاّّّويالحظّّّّّّّ ابنّالسراجّسارّفيّترتيبّكتابهّعلىّأسسّتنظيميهّرسمهاّلنفسهّّّ ّنّّأّّّ
يرادّالموضوعاتّداخلّالبابّإوذلكّواضحّمنّخاللّ،ّثمّالخاصّ،ّمنّخاللّذكرّالعامّ

ّّاّجزءّاّبعدّجزءثمّينتقلّإلىّتفصيالتهّإجماالّ ّ ّّّ ّّ  ّّّ ّ ،ّأماّبالنسبةّلإلطارّالعامّلألبوابّّفقدّسارّّّّ
كتابّسيبويه،ّّبوابأشرناّسابقاّإلىّذلكّفيّعرضّأوقدّ،ّليهّصاحبّالكتابّعلىّماّسارّع

 عليّالفارسيّّوابنّجنيّوعبدّالقاهرّالجرجانيّّ.ّوأبّّّوقدّسارّعلىّهذاّالمنهجّمنّبعده

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّ

                                 
ّّّينظر:ّالكتابّّ(1) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ:3/335 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(2) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/63 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:2/111،203،361،363،331 
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ّّّّّّّاملبحث الثانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ هـ (. 333ابن املؤدب ) عند  الرتتيبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
رّاوالمنهجّالذيّس،ّبدأّابنّالمؤدبّكتابهّبمقدمةّتفصيليةّشرحّفيهاّسببّتأليفّالكتابّ

هّسوفّّ ّنّّأّو،ّواألولىّموادهّحسبّاألهميةّذكرهّسوفّيّ ّنّّأّإلىّوأشار،ّألبواباّعليهّفيّترتيبّ
لّفيّاألفعالّالماضيةّوالمستقبليةّوالمصادرّأقدمّالقّو)):ّيقولّ،ّإذّ(1)يبدأّباألفعالّالماضية

فيهاّمنّالمعانيّاللطيفةّوالحججّالقويمةّ،ّواألدلةّالموثقةّماّليسّفيّغيرهاّ،ّّّ ّنّّ؛ّألوالنعوتّ
ّّ بدأّبأصولّالصحيحّثمّبفروعهّّأثمّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّشملّمأخذّا،ّّوأّهّّّ ألنّّ؛ّّ ّّ ّّ ّّقلّكلفةّ،ّوأيسرّخطبّاّ،ّثمّاألولىّأّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّّ ّّّ ّ

ّّ نّهللاّقضاّهّوشاّءّه،ّبشواذّّختمهّ،ّإأبهّ،ّحتىّاستوعبهّوأتممهّّو ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ فّمنّامنّكالمّالعربّ،وأطّرّّّ
))ّ ّّ(2)النحو ّفترةّ، ّفي ّالصرف ّفي ّألفوا ّالذين ّالعلماء ّعند ّنشهدها ّالتيّلم ّالمقدمات وهذه

ّفيّوماّتبعهم،ّإليهّعلماءّالقرنّالرابعّالهجريّّمنّمظاهرّالتطورّالذيّآلّّّّّ تعدّّّو،ّالنشأةّ
ّّ ألنّّّالالحقة؛ّالقروّن ّالمقدمةّهيّّّ ّالدراسةبمثابة ّّملخص ّيسيرّعليها ّسوف ّفيّالتي العالم

ّ.ترتيبّمادتهّأوّكتابهّ
  

ّّّّّ ّبأنّّوقد ّالمقدمة ّفي ّّّّ صرح ّ ّّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّاألفعالّ ّسوفّيقدم ّثمّّه ّالمصادر، ّثم ّالمستقبلية ّثم الماضية
ّّ(3)(الماضيةّّحكمّفيّاألفعال)عليهّّاألفعالّالماضيةّوأطلقبالنعوت،ّفقدّبدأّكتابهّالصرفيّ

ّأحك ّفيه ّشرح ّالفعل ّوالساكنام ّالمتحرك ّحيث ّمن ّيقولّالماضي ّالرجلّّإذا)): ّعن أجزت
ّبالفعلّالماضيّقلتّّ:ّّّفّعّلّ،ّبنصبّالفاء ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ  ّ  ّّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ إالّبالمتحركّ،والّتقفّإالّّالعربّالّتبتدئّّ ّنّّ؛ّألّّ

ّتطرقّإلىّ(4)علىّالساكنّ(( ّالمواضيعّوردتّعندّبعدها سيبويهّّأنواعّالفعلّالماضيّوهذه
ّقدّوردّنجدهّلموضوعّاألولّوهوّالذيّيختصّبالحركاتّوّالسكناتّفاّبينّالنحوّوّالصرف

وقدّتناولّّ،(6)أولّالكتابّوأماّالثانيّفنجدهّفيّأقسامّالكالمّفي،ّ(5)عندّسيبويهّمعّالسواكن
ّبقوهّفكانواّيستخدمونّمصطلحّاألبوابّبتسميةّتختلفّعنّالتيّألفناهاّعندّالعلماءّالذينّس

                                 
 34دقائقّالتصريفّ:ينظر:ّّ(1)

 34المصدرّنفسهّ:ّ(2)

 34:ّالمصدرّنفسه(3)

 34المصدرّنفسهّ:ّ(4)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(5) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ:4/152 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(6) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:1/12 
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ّباب) ّحين( ّفي ّاّأطلقّ، ّوهوابن ّالجديد ّمصطلحه ّالتيّحكم()لمؤدب ّاألبواب ّجميع على
ّذلكدرسها ّبعد ّوجاء ّاألفعالّ)، ّفي ّّحكم ّّ(1)(المستقبلية ّالمادةّ، ّفيهّشيءّمن ّالباب وهذا

أنواعّالمستقبلّوقسمهاّّتطرقّفيّهذاّالبابّإلىف،ّ(2)يةالصرفيةّوشيءّآخرّمنّالمادةّالنحّو
ّوممثلّعلى ،ّ ّنص :ّ ّ(3)قسمين ّمصطلحات، ّتفسرّّوهذه ّالمؤدب ّابن ّاستخدمها ّقد جديدة

ّعالمةّ ّتدخله ّالذي ّالفعل ّعلى ّتطرأ ّالتي ّالتغيرات ّإلى ّتطرق ّوقد ،ّ ّالمستقبل ّالفعل معنى
ّوكيفّتكسرّالنونّ ،ّ ّالعالمة ّالتثنيةّوالنونّبعد ّلهمّحرفانّساكنّّ ّنّّأل؛ ّبدا ّانّالعربّإذا

ّّّّّدراّكّ،ّّوّ)اّالثانيّإلىّالكسرّنحوحركّوّ،منهماّألفّّاألول  ّ ّّ ّ ّّقطاّمّ،ّ ّّ بعدهاّتناولّ،ّّ(4)(وخدامّّّ
ّياءّ ّبين ّفرقّا ّللنساء ّالمستقبلية ّاألفعال ّمع ّالياء ّواستعمال ّالمستقبلية ّاألفعال ّمع ّّالجمع ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ

 .كماّيسميهاّ(5)ّالمخاطبةّوياءّالمغايبة
ّ
ّحكمّفيّّجّملّالمصادرّ)وهوّّ ّاّّآخّرّّ ّاّّثمّتناولّبابّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّ ّّ ّّ مّفيّالمصادرّالتيّالّحكّ)وّ،ّ(6)(ّّّ

ّ ّلها ّترتيبهاّ،ّ(7)(أفعال ّورد ّالتي ّاألبواب ّاألبنيةّوالمصادرّهي ّقبل ّسيبويه ّعند وحروفّ،
ّمن،ّو(0)الزوائد ّالعكس ّعلى ّالبابين ّهذين ّفي ّالمؤدب ّابن ّاختصر ّالكتابّقد الذيّّصاحب

ّّ أنّّّونرّىّ،مسألةّّوزادتّهذهّالمسائلّعلىّالعشرين،ّتوسعّالىّحدّما ابنّالمؤدبّقدّالتزمّّّ
ّهنفسّذكرّتحتّالموضوعّّثمّ،ّ(9)مقدمتهّّفيّّإلىّذلكّّاروكماّأشّاالختصارّفيّمنهجهّ

ّ(11)وحكمّفيّاألفعالّالتيّالّمصدرّلهاّ()،ّّ(18)حكمّفيّالمصادرّالتيّتخالفّصدورهاّ(ّ)
ّّوجاءّترتيبهّمنظمّاّفيّهذاّالبابّ،ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ثمّالمصادرّالتيّالّّالتيّلهاّافعالّتناولّالمصادرّهّّّ ألنّّ؛ّّ

ّتخ ّالتي ّالمصادر ّثم ،ّ ّلها ّأفعال ،ّ ّصدورها ّّوالف ّلها ّمصادر ّال ّالتي ّاألفعال وهذهّ،

                                 
 46دقائقّالتصريفّ:ّينظر:ّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:53 

ّّّينظر:ّ(3) ّ  46المصدرّنفسهّ:ّّّ 

ّّّينظر:ّ(4) ّ  43المصدرّنفسهّ:ّّّ 

ّّّينظر:ّ(5) ّ  43المصدرّنفسهّ:ّّّّ 

ّّّينظر:ّ(6) ّ  60:ّّالمصدرّنفسهّّ 

ّّّينظر:ّ(3) ّ  33المصدرّنفسهّ:ّّ 

 4/5ينظر:ّالكتابّ:ّ(3)

 33قّالتصريفّ:ينظرّ:دقائّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(10) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:35 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(11) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ:33 



 مرحلة التطور  الثانيالفصل 

 

 
 

96 

ّسيبويهّالّالعنوانات ّكتاب ّفي ّقائمة ّالمصادرّ،نجدها ّالكتاب ّصاحب ّتناول بطرقّّوانما
وقدّ،ّ(1)(حكمّفيّالنعوتّووجوههاّّ)تطرقّإلى،ّّومتنوعةّمنّحيثّالزيادةّوالحروفّوغيرهاّ

ّّ أنّّّإلىّّبدّمنّاإلشارةوال،ّ(2)جاءّهذاّحسبّالترتيبّالذيّأشارّلهّفيّمقدمته الترتيبّالذيّّّ
لذينّسبقوهّفاغلبّالذينّسبقوهّنجدهّعندّابنّالمؤدبّيختلفّعنّترتيبّاألبوابّعندّالعلماءّا

ّمادتهّباألفعالّ،ّثمّالمصادرّ،ّّ،ّفيّحين(3)باألسماءّبدأوا النعوتّ،ّّونجدّابنّالمؤدبّبدأ
ّاستخدمّو ّوالّقد ّالنحو ّبين ّالمزج ّأسلوب ّ ّالمؤدب ّيراهاّابن ّالتي ّالموضوعات ّفي صرف

ّّّ ّمنّمظاهرّالتطورّالذيّشهدناهّعندّابنّالسراجّسابقّاّّّ ّاّّوهذاّيعدّمظهّر،ّمتشابهةّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ تىّأومنّ،ّّ
ّبعده ّاألسلوبّالعلماءّالذينّجا، ّأبوّعليّالفارسيّ،ّوابنّّؤوكذلكّالتزمّهذا ّّومنهم ّبعده وا

وهوّ،ّقّلهّالبحثّالحقاالزمخشريّالذيّسوفّيتطّرّوعبدّالقاهرّالجرجانيّ،ّوكذلك،ّجنيّ
 ماّدعاّإليهّالمحدثونّفيّدراسةّمستوياتّاللغةّكافةّدونّالتفريق.

ّ
بتناولهّكثيراّمنّالمصطلحاتّالصرفيةّوالنحويةّالجديدةّوالتيّلمّّانمازّالكثيروكذلكّّّّّّّّ

ّ ّعند ّنشهدها ّّ ّبالتفصيلغيره ّالمصطلحات ّتلك ّحديثة ّدراسة ّّ(4)وقدّرصدت ّّ إنّّوقيل ابنّّّ
تلكّالمصطلحاتّالغريبةّوقدّّوجدتّهذهّالمصطلحاتّبكثرةّفيّفصلّبّقدّتفردّفيّالمؤد

التيّنجدهاّتطولّعندّصاحبّالكتابّوعندّالمبرد،ّّواناتاستطاعّأنّيختصرّالعنّوّاالفعال()
األبوابّكيّالّيملّالقارئّّتوضيحّوّفيّهذهّالمرحلةّوهذهّسمةّمنّسماتّالتطورّفيّالتأليف

ّالتيّتختلطّأحياناّمعّالعنوان.ّفيّالبحثّوراءّالمادة
أحكامّفعلّاألمرّودخولّّ:حكمّجامعّفيّاألمر(ّوهذاّالبابّتناولّفيهّ)ثمّبعدّذلكّتناولّّّ

وكسرتّالنهاّلينةّالفّالوصل،ّوسميتّالفّّخفّالزيادات،أألنهاّّ،الزائدةّعلىّالبناءّاأللف
ّّّ ّعزّّوكذلكّخصتّبالزيادةّلتواضعهاّهللّالوصلّلخفائهاّعندّاالتصال، بعدهاّانتقلّّ،(5)وجلّّ

ّثمّتناولّاسمّّ،(6)الكتابّتسميةّتختلفّعنّالتيّنجدهاّعندّصاحببإلىّاسمّالمكانّوتناولهّ
ّ

                                 
 31ينظرّ:دقائقّالتصريف:ّّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ:33 

 1/53المقتضبّ:ّوّ،36المنصفّ:ّ،ّّو3/335ّينظر:ّالكتابّ:ّّ(3)

 3المصطلحّالصرفيّعندّابنّالمؤدب:ّ:ينظر(4ّ)

 23:ّدقائقّالتصريفينظر:ّ(5)

ّّّينظر:ّّ(6) ّ  130ّّّالمصدرّنفسهّّّّ 
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انتقلّف(2)نّمنفرداوقدّوردّهذاّالبابّعندّسيبويهّأيضاّفيّنهايةّالمصادرّتحتّعنّو،ّّ(1)اآللة
ّّّّّ حكمّفيّجمعّ:فّّ)إلى ّّ ّّ ّّ ّ ّّّعّلةّ،ّوّّفّعّلةّوّّفّعلةّّّ  ّّّ ّّ  ّ  ّ  ّّّ ّّّّ  ّ عنّالجمعّالذيّينتهيّّابّتحدثّفيهوهذاّب،ّّ(3)(ّ 

ّ ّنحو ّفيكّو)بالتاء ّوهمزة( ّ،وقطرة ّّ)ّّنتمرة ّهمزات( ،ّ ّ،قطرات ّتمرات ّبسببّ، ّالحكم وهذا
ّ ّعليه ّّيطلقها ّالتي ّالتسمية ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّفي،ّ ّالكتاب ّصاحب ّتناوله ّموضوع ّهو ّالتكسيرّإنما ّ،ّأبواب

ّللتشابه ّوجود ّوال ّالداخلية ّالمادة ّمن ّوشيء ّالباب ّتسمية ّفي ّعنه ّخاللّّويختلف ّمن إال
ويبدوّ(ّحكمّفيّارتفاعّاألفعالّ)المؤدبّّالمعلوماتّالتيّأوردهاّداخلّالبابّ،ّثمّتناولّابن

ّّّ ّنّّأ ّالنحو ّمادة ّمن ّهو ّالموضوع ّاألفرادّّّّ ألنّّ؛هذا ّحالة ّفي ّالمبتدأ ّارتفاع ّإلى ّفيه ّيتطرق ه
ّذهبّإلىّالمصادرّفتناولّبعضّمبانيّالمصادرّوالّ(4)والمثنىّوالجمع ّبعدها تيّتستخدمّ،

للصناعاتّ،ّوالمصادرّالتيّتستخدمّلأللوانّ،ّوالمصادرّالتيّتستخدمّفيهاّحركةّواضطرابّ
ّاألدواءّ ّومصادر ،ّ ّالرسوم ّآثار ّومصادر ،ّ ّالغاية ّبلغت ّومصادر ،ّ ّاألصوات ّومصادر ،

ّوالذيّاسماهّّ،ابنّالمؤدبّتحتّعنوانّواحدّّوهذهّالمواضيعّالتيّأدرجها ّّّّوتناولهاّضمنّا ّ ّّ ّ ّّّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ(ّ
ترىّهذهّالمواضيعّقدّجاءتّعلىّشكلّّ،ّفيّحينّ(5)(ّبعضّمبانيّالمصادركيفيةّّحكمّفي

متفرقةّومتناثرةّعندّصاحبّّعنواناتأبوابّفرعيةّتدخلّتحتّالمصادرّأيضاّولكنهاّاستقلتّب
ّّّّ إالّأنّّالكتابّ،ّ ّ ّ.(6)هاّلمّتبتعدّفيّالترتيبّعنّبابّالمصادرّ

ّإلىّ ّاألفعالّ)وتطرق ّتقديم ّفي ّّ(7)(وتأخيرهاّحكم ،ّ ّنحوي ّباب ّمعوهو مجموعةّّوضعه
يمثلّ،ّإذّنجدهّيمزجّالموضوعاتّالنحويةّّضمنّالموضوعاتّالصرفيةّ،ّاألبوابّالصرفيةّ

،ّوهذاّيمثلّنقطةّتطورّأوّّبصورةّواضحةّالقدماءّبهّعنّمنهجاّالبنّالمؤدبّويكادّيتفردّ
ّبينّمعانيّحروفّالجرّوقدّتنوعّهذاّالبابّما،ّاختالفّفيّالمنهجّالذيّاتخذهّابنّالمؤدبّ

ّ ،ّ ّالزوائد ّحروف ّوأهمها ّالحروف ّبعض ّمعاني ّوبين ّتأتيّ، ّوالتي ّالواو ّفيه ّتناول وكذلك
ّحد(ّعلىّالمعنىّ)للعطفّوكذلكّتطرقّإلىّعالماتّالتأنيثّوالتذكيرّوكانّيطلقّمصطلحّ

ّ

                                 
ّّّّينظر:ّّ(1) ّ  دقائقّالتصريف:ّّّ 

ّّّينظر:ّّ(2) ّ  4/14:الكتاب130ّّّّ 

ّّّينظر:ّ(3) ّ  135:ّّدقائقّالتصريفّّ 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(4) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:133 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(5) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ:140،142،143 

 140:ّّالمصدرّنفسهّّّ(6)

 142:ّالمصدرّنفسهّ(3)
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ّحكمّفيّجميعّأصولّالصحيحّ)ثمّتناولّأوزانّالفعلّالسالمّالصحيحّوأطلقّعلىّالبابّّ
الغابر(ّوتناولّوزنّالمستقبلّنحوّ)األوزانّمنهّفيّالماضيّالذيّيسميهّّ،ّفذكرّ(1)(ّوفروعه

ّّرّفّعّ):ّفعلّيفعلّمثاله:ّ  ّ  ّ ّّيّرّفّعّ،ّو–ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ ّّجّمّعّّّ   ّ  ّ ّ ّّّيّجّمّع(ّّ–ّ   ّ  ّ الحاالتّّأوردّوّ،ّ(2)لهّستةّأوجهّذكرّو،ّّ 
والذيّالتيّتختلطّمعّالصرفّكألفّالوصلّالتيّتدخلّعلىّاألفعالّ،ّوالتكرارّفيّالحرفّ

أختّلمّيسمهاّمصادرّبلّالتيّمصادرّالّعرجّعلىّو،ّّيسمىّالتضعيفّثمّانتقلّإلىّالفروعّ
ّ(3)المصادر ّالواحدة، ّالمرة ّاسم ّّوهي ،ّّ ،ّ ّالرباعي ّفي ّمصادر ّتناول ّفيّّوثم مصادر

ّترتيب ّوكان ّإلىّهالخماسي، ّانتقل ّثم ،ّ ّالموضوعات ّلهذه ّمنطقيّا ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّّّ ّ ّأصولّّ)ّّ ّجميع ّفي حكم
ّ.ّ(4)(المضاعفّوفروعه

ّ
ّّّّّّ ّنحو ّالفعل ّفي ّالتضعيف ّمستويات ّإلى ّالباب ّهذا ّفي ّنحوّ)وتطرق ّواألسماء ،ّ ّّيفّر( ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ

ّّّداّبة(ّ) ّرجلّفّر(ّ،ّواسمّالفاعلّنحو)والنعتّنحو،ّّّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّ ّ عاّصّّ)ّّ  ّ ّ ّ ماّسّّ)(ّوّّ اإلدغامّّوتطرقّإلى،ّّ(5)(ّّ
ّالبابّ وموضوعّاإلدغامّّ(6)يرملونّ(ّ)وجعلّحروفّاإلدغامّفيّكلمةّ،ّمعّالنونّفيّهذا

ّل ّكتابهعقد ّبه ّوختم ّالصرفية ّالمواد ّآخر ّفي ّبابّا ّسيبويه ّّّه ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّحينّ(7)ّ ّالمؤدبّّ،في ّابن نجد
ّّّّّّّّوسوفّيتطرقّإليهّفيّنهايةّكتابهّ.ّشرناّإليهأالذيّومنهاّهذاّ،ّفيّأماكنّمتفرقةّّهيتناول

ّ
ّتناولّمعّالبابّّّّّّّّ ّّ)ثم ّالمضاعفّ( ّفيّشواذ ّّحكم ّبهّعنّ، وهوّموضوعّالّيبتعد

ّ ّّّّّوّدّ،ّيوّدّ،ّّوّدّا،ّّوّدّا،...(ّ)يّالفعلّالتضعيفّف  ّ  ّّّ ّ  ّ  ّّّّ  ّّ ّّ ّّ وكانتّتلكّاألبوابّمرتبةّبشكلّيناسبّ،ّّ(0)ّّ 
ّتقاربهاّواحدّاّمنّاآلخر ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ الصحيحةّّاألفعالّوالنعوتّ،ّّواألفعالّ،ّثمّالمصادرّ،ّّألنهّتناول؛ّّّ

ّوال ّسقيمة ،ّ ّ،ثم ّّوّالصحيح ،ّ ّإلىّوالمضاعف ّتطرق ّوقد ،ّ ّهذهّّالمثال ّمع ّضمنّا ّّّّاإلبدال ّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ
ّالمواض ّيقوليع ّّفإذا)): ّذكرته ّكما ّإبدال ّفيها ّفليس ّمفتوحة ّالواو ّأنكانت ّشيءّّإال ّّّيشّذ ّ ّ  ّ ّ ّ
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ّكما ّقياس ّغير ّعلى ّّفيجيء :ّ ّّأناةّّّامرأّةقالوا ، ّّ ّّ  ّّ ّوهوّّّ ،ّ ّأحّد ّ.وقالوا: ّالوني ّمن ّوناّة ّّوهي ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ
ّّوحّد((  ّّ وهذاّفيهّ،ّ(2)وموضوعّاإلبدالّتناولهّسيبويهّمعّالتضعيفّبعدّاالبنيةّوحروفّالزوائد،(1)ّ
قليلّفيّاإلطارّالعامّلترتيبّاألبوابّ،ّوتناولّبعضّمسائلّالتمارينّوكيفيةّاالشتقاقّّتشابه

ّاشتققتّفيهّالمضاعفّالصحيحّسلكتّبهّأنّتشتقّّأردتّوإذا))يقولّ:ّ ّالبابّما منّهذا
ّ ّّفّعلّت ّمسلكها  ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّوّعدّّّ ّلّّّ ّعّّّ ّاّّّ ّفّّ)ّ ّمن ) ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّّو،ّّ ّّوزّن، ّ  ّّ ّ،ّوّ  ّ،وازن ّّواّعد ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّمّّّّّّ ولّّّ ّعّّّ ّفّّّّّ ومّّ)ّّ : ّّ ّ ّّمّوزّّّّ ّدّّّ ّوّّّ ّعّّّ ّوّّّ ، ّّ  ّ  ّ ّ .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)((ّّّ ونّّّ

بذكرّمثالّواحدّلكلّوزنّيأتيّبهّثمّختمّالحديثّبماّلمّيذكرهّهوّعلىّقياسّماّّثمّاكتفى
ّذكرّهّ.ّليسّيدخلّفيّكالمّالعربّمماّذكرهّإالّيس ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ قليالّّّّ ّاّّهّذكرّشيّ ّنّّرّأ،ّوذكريّّ ّّ نهايةّكلّبابّّّ

ّّّ ّنّّ؛أل ّذلكّيقولّ:ّالنحويينّالذينّسبقوه ّأحوجني))قدّذكروا ّعقبّكلّإلىّوإنما بابّّذكرها
ّّ خلّّّ ّتّّرأيتّالمتقدمينّمنّالنحويينّلمّّإني تّالجريّعلىّعادتهمّ،ّواالقتداءّببكتبهمّمنهاّ،ّوأحّّ

وهذاّيفسرّلناّسببّاختالطّبعضّمسائلّالتمارينّبعدّنهايةّاألبوابّولمّيقصدّّ،ّ(4)((ّبهمّ
ّبابّاّخاصّاّكماّفعلّالذينّس ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ.بقوهّّ

ّّّّ
والمثالّعندهّهوّماّجاءّفيّبدايةّ،ّ(5)أبوابّالمثالّفيّأصولهّوفروعهّثمّانتقلّإلىّّّّّّّ

ّالكلمةّحرفّمنّحروفّالعّلة  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ،ّوهذاّالبابّيختلفّ(6)أصولّالمنقوصّوفروعهّثمّانتقلّإلى،ّّّّ
مؤدبّ،ّفمنّناحيةّالترتيبّفقدّجاءّبهّابنّالّسيبويهالذيّنجدهّعندّّعنفيّمادتهّوترتيبهّ

ّّ مستقالّّ ّّ ّ ،ثمّانتقلّإلىّ(7)نجدّسيبويهّقدّتناولّالمنقوصّتحتّأبوابّالتثنيةّوالجمعّفيّحينّ،ّ
ّأصول ّوفروعهاّاألوالدّجميع ّّ(0)األربعة ّالملتويّ(9)وأصولهّاللفيفّأصولّو، ّأصول ّثم ،

ّّ ألتفّّ،ّواللفيفّعندهّماّ(18)وفروعه ّّ ّطوى(،والملتويّعندهّهوّماّالتوىّفيهّ)نحوّفيهّحرفاّعلةّّ
ّ
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ّ ّصحيح ّعلةّحولّحرف ّنحوّّ ّنّّأّأيحرفا ّيتوسطها ّالصحيح ّ)الحرف ّوشى( وكانّترتيبهّ،
ّمنطقياّّ ّاألبوابّترتيبّا ّّّّ لهذه ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ المثالّ،ّّوهّتناولّأصولّالصحيحّ،ّثمّأصولّالمضاعفّ،ّّّّ ألنّّ؛ّّّّّ

ءّبثالثّحروفّاثنانّمنهّّحروفّماّجا:ّ،ّوالموائيّهوّّ(1)لموائياّوالملتويّ،ّ،ّّواللفيفّّو
ّمستقالّكماّيسميهّهوّوثالثهماّّةعل ّالبابّ:ّحكمّا ّّهمزةّوقدّاقرّلهذا ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّ وتناولّالمشتقّمنهّّ،ّّ

ّّ ّقياسّاّ ّّ ّ(3)كـبابّمستقلّعندّصاحبّالكتابّبعدهاّتناولّالمفكوكّّ ّاّّوهذاّالبابّالّنجدّلهّاثّرّ،(2)ّ
قسمينّّعلىبينّالحرفينّالمتجانسينّبحرفّيخالفهاّوقسمهّّماّفكّما:ّ،ّوالمفكوكّعندهّهوّ

ّجرج(.ّ)فالصحيحّنحوّصحيحّومعتلّ،
ّّّّّّ

ّّّثمّعقدّبابّاّفيّالشواذّمنّكالمّالعربّاسماهّّّّّّّّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّ(4)(حكمّفيّالشواذّمنّكالمّالعربّّ)ّّّ
أنزفتّّحرفّمكانّحرفّنحوّوقدّتناولّفيّهذاّالبابّبعضّالمصطلحاتّالتيّفيهاّإبدالّ،

جدّلهّأثراّعندّصاحبّالبابّالّنّذاوه،ّ(5)وقشعتّالريحّالسحابّأيّكشفتهّتّ.دلبئر،ّأيّأنف
وّّالملتويّ،ّوالمثال،ّوالمنقوص،ّواللفيف،ّمنّّنّاالبوابّالسابقةّ ّأّّويالحظّ،ّّصاحبّالكتاب

ّّالمفكوكّوّ،ّلموائيا ّبانسيابيةّمعّمثيالتها ّمنتظمة ّوردّتّعنده ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ  ّ ّّ ّيفرقّّو،ّ أوّيفصلّبينهاّلم
كمّفيماّح))مّتناولّحروفّالزيادةّتحتّعنوانأوّموضوعاتّأخرىّ،ّثّبأبوابّوبينّأخواتها

ّّّّّلهّالعربّزائدّاّمنّحروفّالزيادةتجع ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّصاحبّالكتابّتحتّعنوانوهذاّالبابّنجدهّعندّ،ّّ(6)((ّّّ
ّّبابّعّلّلّماّتجعلهّزائدّاّمنّحروفّاّ) ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّّ ّ.ّ(7)(لزوائدّوماّتجعلهّمنّنفسّاألحرفّّّ

ّالبابّإالّمنّخاللّاالختصارّالشديدّ والّيختلفّابنّالمؤدبّعنّصاحبّالكتابّفيّهذا
ّزيادةّاألسماءومواضعّ،ّتناولّحروفّالزيادةّوعددهاّعشرةّّإذ،ّليةّللبابّواألمثلةللمادةّالداخ

ّبعدهاّّ،(0)وكيفيةّمعرفةّاألصولّوالزوائدّمنها،ّواألفعالّواألفعالّوحكمّفيّاألسماء
ّّّ(1)الكريمّنآالقّرتحدثّفيّالبابّاألولّعنّبعضّاآلياتّالتيّوردتّفيّّ(9)أبوابّتناولّأربعة
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ّتحد ّآخر ّوباب ّاالستفهام ّوأدوات ،ّ ّالرفع ّضمائر ّاتصال ّعن ّفيه ّث ،ّ ّالغيبة ،ّوضمائر
ّالنساء ّوخطاب ّ(2)والمخاطبة ّوحكم، ّاألولين ّالبابين ّيشاكل ّآخر ّالحروفّّّ ّاّّوباب ّمعرفة في

،ّوهوّقدّيعدهاّمنّالمادةّالصرفيةّ،ّالمقطعةّوهذهّالموادّالنحويةّجاءّبهاّفيّهذاّالموضوعّ
،ّّ(3)حكمّفيّأمثلةّالتصريف(())ثمّتناولّ،ّّتخصصّفيّالصرفكتابهّمّّ ّنّّأويدلّعلىّذلكّ

ّ ّقسمه ّالباب ّّعلىوهذا ّومختلفةّوقسمين ّمؤتلفة ّعنده ّالتيّماّّ:ّاألمثلة ّالمؤتلفةّهي وجعل
ّ.ّ(4)وقدّجعلّمنّهذهّاألبوابّالمؤتلفةّأربعةّوعشرينّشعبة،ّّالستةّيعرفّاليومّباألبواب

ّأربعة ّفي ّوجعلها ّالمختلفة ّإلى ّعاد ّباباّّّ،(5)أوجهّثم ّعقد ّّّّ ثم ّّ ّّّ ّ ّكالمّيتب)فيّّّ ّأصول ّجميع ين
وتحدثّفيّهذاّالبابّعنّأقسامّالكالمّالتيّنجدهاّمعّالنحوّعندّسيبويهّفيّأولّ،ّّ(6)العرب(

ّ.ّ(7)األبوابّالنحوية
ّثمّعقدّبابّاّأطلقّّّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّباألبنيةوهوّالذيّيسمىّ،ّّ(0)(حكمّفيّمعرفةّبناءّكالمّالعربّّ)عليهّّّّ

ّّيّاّإذاّماّقورنّمعّصاحبّالكتابّوجاءّترتيبهّطبيع ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ،ّ(9)سيبويهّتناولهّبعدّحروفّالزيادةّّ ّنّّ؛ّألّّ 
ّّ أنّّمنّوهوّماّنجدهّعندّابنّالمؤدبّ،ّعلىّالرغمّ ابنّالمؤدبّقدّفصلّبينهّوبينّحروفّّّ

ّّ وهيّالّتشكلّخلالّّ،ّشرناّإليهاأالزوائدّببعضّاألبوابّوالموادّالنحويةّالتيّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّكبيرّاّفيّالترتيبّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ
ّالعامّ.

ّّّّعقدّبابّاّللجمعّاسماهّثمّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّجزءّاّمنوتناولّفيهّ،ّّ(18)(حكمّفيّمعرفةّالجمعّوالوجدانّّ)ّّّ ّّ ّّّ عّّوجمّّ
ّالموضوعّّفيّحينالتكسيرّ ّعندّسيبويهّأنجدّهذا ّواسعّا ّّّّخذّحيزّا ّّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّّ هّتناولهّتحتّأبوابّّّّ ألنّّ؛

ّ.(12)معهّحكمّفيّشواذّالفروعّ،ّوحكمّفيّجمعّالجمعّ،ّوأدرج(11)جموعّالتكسير
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ّّ
ّنجدهّعندّصاحبّالكتابوفيّحكمّجمعّالج بابّّ)والذيّيسميهّّ،معّّالّيختلفّفيهّعما

ّمنهاّّوّإلىّالصحيحّ،ّ(2)هموزاتمأبوابّالإلىّابنّالمؤدبّّطرّقبعدّذلكّتّ،ّ(1)(عّالجمعّجم
منهجهّّعلىوقدّسارّ،ّثمّالفروعّمنهّ،ّابنّالمؤدبّيضعّالبابّّ،ّفأخذوفروعهاّّوالسقيمةّ،

والهمزّبابّتناولهّسيبويهّبعدّالمقصورّوالممدودّفيّالجزءّ،ّولهاّغلبّالموادّالتيّتناّأهذاّفيّ
،ّعندّابنّالمؤدبّقدّجاءّبعدّحروفّالزيادةّّهنجدّفيّحينالثالثّأيّقبلّحروفّالزيادةّ،ّ

ّ.العالمينوهذاّاختالفّواضحّبينّ
نّفيّالمهموزّمّّ ّاّّحكمّوفيّالمهموزّمنّجميعّاألبواب،ّّّ ّاّّحكم،ّّوالنبر(ّ)فيّّّ ّاّّثمّعقدّحكمّ

ّّّ ّترتيبّاّّالمهموزاتترتيبهّلمجموعةّيعدّّو،ّفيّالمهموزّمنّأوالدّالثالثةّّّ ّاّّحكمّوالمثالّوفروعه،ّ ّّ ّ
ّ ّمنطقيّا  ّّّ ّ ّّّ ّّّّ ألنّّ، ّولمّيفصلّبينهما ّفيّمجموعةّواحدة ّّّّ إالّأنّّ،ّهّجعلها ّ ّإلىّّ هّأخرّالثالثيّمنها

شرناّإلىّأّكماّّ ّاّّوالتيّيطلقّعليهاّأحكام،ّبعضّاألبوابّالمتفرقةّّ،بعدّذلكّذكراألبوابّّخرآ
ّذلكّسابقّاّومنّتلكّاألبواب ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ حكمّفيّمضارعةّاألسماءّلألفعالّيوقعّالحرفّالمعتلّمنهاّّ))ّّّ

ّّ(3)موقعّعينها(( ّغيرّمفترقينّ))وكذلكّ، ّيأتيّمنّالمصادرّعلىّلفظّاثنينّوهما ّبما حكم
ّ.(4)مفردين((

يتحدثّفيهّعنّّهّّّ ألنّّ؛ّالمصادرّالتيّتناولهاّبعدّاألفعالّّفيوهذاّالبابّّحقهّأنّيكونّ
لمصادرّاتناولهّّشرناّإلىأوقدّ،ّّ(5)سعديكّ،ّولبيكّ(ّ)المصادرّالمركبةّمنّكلمتينّنحوّ:ّ

ّوكانتّدراستهّلهاّدراسةّمنتظمةّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّفيّبدايةّكتابهّبعدّاألفعالّ
ّّ

ّتناولّّّّّ ّبناّثم ّيتغير ّالتي ّاأللفاظ ّفي ّّؤباب ّالمنصوبات ّمن ّالمخزولةّالمبتدآتها
ّّ .ّويبدواّأنّّ(6)العوامل ّّ ّّ ّّّ ّ هّيتناولّمسائلّتدخلّفيّّّّ ألنّّ؛ّهذاّالبابّفيهّشيءّمنّالمادةّالنحويةّّّّ

ّّ ّشاهدّتّتأبطّشرّا()منهاّّاإلعراب ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّّوهناّينصبّتأبطّشرّاّعلىّالمعنىّالذيّيحملّاالسميةّّ(7)ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ
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ّ ّشرّا()في ّّ ّتأبط ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّوّ ّ)كذلك ّلفالّن( ّسالمّا ّ  ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ،ّ ّالتقدير ّعلى ّسالمّا ّنصب ّفتناول ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّمسائلّ، وهي
ّأبوابثالثةّّجمعّ،ّثم(1)نحويةّتناولهاّسيبويهّفيّالجزءّاألولّالذيّخصصهّللمادةّالنحوية

وكانّ،ّّ(3)حكمّفيّالهمزّواختالفّكالمّالعربّفيه(ّ)ّعليهّبابّأطلقّوعرجّإلى،ّ(2)نحوية
ّ ّالباب ّهذا ّحق ّان ّفي ّوالنبرميوضع ّالمهموزات ّسابقاّّّجموعة ّتناولها ّّّّ التي ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ(4)ّّ ّمنّّّّ ألنّّ؛ ه

ّّّعقدّبابّاّفيّاإلحالةّوّجنسهاّ، ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ قبلّاالبنيةّوحروفّّوهذاّالبابّنجدهّعندّصاحبّالكتابّ،ّ(5)ّّّ
نجدهّعندّابنّالمؤدبّيأتيّّفيّحينّ،(7)أبوابّفرعيةّسيبويهّفيّستةّهوقدّتناول،ّّ(6)الزوائد

ّاألبواب ّأي ّاألبواب ّنهاية ّمختصرّفي ّموجز ّبشكل ّ ّبابّ،األخيرة ّإلى ّاألسماءّ)وتحول
ّوالمبهمة ّّ(0)(المهمزة ّّو، ّاحتوى ّالضمائر، ّالباب ّاإلشارةهذا ّوأسماء ّاألسماءّ، ّهذه وتثنية

وبهذاّيكونّابنّالمؤدبّقدّافردّهذهّّ،ّهاّوجمعهاتوكيفيةّتثني،ّواألسماءّالموصولةّوجمعها،
ّ ّاألبوابّتحتّأبوابّالجمعّالتيّتناولها ّسابقّا  ّّّ ّّّ ّاختالفّواضح، عنّالذيّوجدناهّعندّّوهذا

ثمّتناولّالبابّاألخيرّوهوّّ،جمعّكلّماّيثنىّويجمعّتحتّبابّواحدّّإذ،ّصاحبّالكتابّ
وهذاّالبابّهوّجزءّصغيرّمنّالبابّالذيّتناولهّ،ّّ(9)حكمّفيّمخارجّالحروفّوأعدادها(())

ّ ّكتابه ّنهاية ّفي ّالكتاب ّصاحب ّاإلدغامّّّ ألنّّ؛ ّمع ّجاء ّّه ّسيبويه ّحينعند ّابنّّفي اكتفى
ّّ ظرّأنّّاويبدوّللنّ،المؤدبّفيّذكرّأقسامّالحروفّوعددهاّومخارجهاّفقطّ ّّ ّ ّّّ يسيراّّّّ ّاّّهناكّتشابهّّ ّّ ّّ

ّ ّالكتابّ،ّبينّابنّالمؤدبّوسيبويهّفيّاإلطارّالعام ّالبابّفيّنهاية ّكالّلوجودّهذا ّّ؛ّألّن ّّ  ّ ّ ّ ّ
ّ.ّالعالمينّجعلهّفيّنهايةّالكتاب

ّغلبّالذينّأهوّمنهجّنجدهّعندّّ،ّوإنماهذاّليسّمنّقبيلّالصدفةّّّ ّنّّأويرىّالباحثّّّّّّّّّ
ّسيبويهّؤجا ّبعد ّّ،ّ(18)وا ّالخالصة ّالصرفية ّالمادة ّنهاية ّبعد ّاإلدغام ّأدرجوا ّفقد ولعلّذلكّ،
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أماّ،ّيعودّإلىّسببينّاألولّ:ّهوّالتزامهمّبأستاذهمّاألولّسيبويهّفيّاإلطارّالعامّلألبوابّ
ّ ّاألبوابّالسبب ّمع ّالطويلة ّرحلته ّبعد ّالمتعلم ّتأهيل ّهو :ّ ّللصواب ّاألقرب ّوهو الثاني

اإلدغامّهوّالتطبيقّالعمليّداخلّالنصّالقرآنيّ،ّونحنّّّ ّنّّ؛ّألالصرفيةّليصلّإلىّاإلدغامّ
ّّّّ ّنعلمّجيدّاّ ّّّّ ّ ّاللغةّالعربيةّماّوجدتّإالّخدمّةّّّ ّنّّأّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّالكريمّ.ّآنللقّرّ

ّ ّالكتب ّعن ّيختلف ّالتصريف ّدقائق ّالصرفوكتاب ّموضوع ّعالجت ّالتي ّّاألخرى ّّ ألنّّ؛ ّّ
ّّالمؤلفّاتبعّمنهجّاّتعليميّاّسهالّتميلّإليهّالنفوسّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ(1)وتهشّلهّاألسماعّوتطمئنّإليهّالقلوب،ّّّ

ّمعّفروعهاّّ، ّداخليّا ّفجاءتّأبوابهّمنتظمةّانتظامّا ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ثمّ،ّثمّالفروعّ،ّهّكانّيوردّالبابّّّّ ألنّّ؛ّّ
ّّّ ّويعقدّلهّبابّاّ،ّالشاذّإذاّكانّموجوداّ ّّ ّّّ ّّّ ّ.نهايةّالمادةّّ

جاءّبترتيبّفيهّإذّّ،ّبشكلّتامّهّأثرّالسابقينترتيبفيّابنّالمؤدبّّتفيقوكذلكّلمّّّّّّّّ
وابنّ،ّوالمازنيّ،ّوالمبردّ،ّكلّمنّسيبويهّالترتيبّالذيّسارّعليهّّّعنتالفّشيءّمنّاالخ

ّ ّالسراج ّاختطّّ، ّّ وكأنه ّّ ّّ ّّّ ّالذينّّّ ّعن ّواضحة ّبصورة ّبه ّينفرد ّيكاد ّخاصّا ّمنهجّا ّلنفسه ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ تناولواّّّ
ّّّّّالصرفّمنّالسابقينّوالمعاصرينّلهّوهذاّالمنهجّقائّمّعلىّمزجّالدراسةّالنحويةّمعّالصرفيةّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ

ّّّ ّوجدناّذلكّفيّأبوابّكثيرةّتناولهاّسابقّاّّكما ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّأوّيمكنّأنّنعدّكتابهّبكرّاّ،ّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ،ّوالسببّفيّذلكّّ
ّّ أنّّ ّّّ ّعند ّأثرّا ّلها ّالتيّالّنجد ّابنّالمؤدبّجاءّبكثيرّمنّالمصطلحاتّالجديدة ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ الذينّسبقوهّّّ

ّّ(2)والراهن،ّثلّموالمّومنّهذهّالمصطلحاتّالتيّأطلقهاّعلىّاألفعالّ:ّالنصّ،
ّالحركاتّفيستخدمّمصطلحّ ّبدلّالفتحةّّ(3)ةلنصباوأما وكذلكّفيّالمصطلحاتّالتيّنفردّ،

ّّّّالتفرقةّ،ّوالنّدهّ،ّوالحكاية(ّ)بهاّفيّحديثهّعنّالحروفّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّ ّواجبّا،ّ)وكذلكّبينّالماضيّ،ّّ(4)ّّ ّّّ
ّ،ّ(5)(ومعرّىّّ ّّا،وعائّر ّّ اوردتّّّوقدّ ّّ ّ ّتطورّّّ ّمع ّالعالم ّهذا ّاستقاللية ّمدى ّلبيان ّاألمثلة هذه

ّعنده ّأنّّ، الترتيب ّّ ويالحظ ّّ ّ ّ ّ ّالعلماءّّّّ ّبين ّالمؤلف ّعقدها ّالتي ّالموازنات ّمن ّكثير ّفيه الكتاب
،ّفكانّيرجحّالرأيّالذيّيراهّمناسباّلعرضّالمسالةّّ،ّنّلمّيلتزمّغالباّبترتيبهمّإالذينّسبقوهّّو

ّيأتيّهوّبرأيهّو ّفيّالتأليفّهوّمنّقبيلّالتطورّالحاصلّفيّالمؤلفاتّّ،أحيانا ّالنظام وهذا
ّ ّّّ.الصرفية

                                 
 02:دقائق التصريف :ينظر(1ّ)

 20:ّّالمصدرّنفسهّ:ينظرّّ(2)

ّّّينظر:ّ(3) ّ  334:المصدرّنفسهّّّ 

 34،35،36،53:ينظر:المصدرّنفسهّّ(4)

 334:ّينظر:المصدرّنفسهّّ(5)
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ّّّّّّلث                  املبحث الثاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ  يف كتابه )التكملة (هـ (. 377) ابي علي الفارسي عند  الرتتيبّّّّّّ

ّّ
النحوّعلمّ))ةّيشرحّفيهاّالفرقّبينّالنحوّوالصرفّيقولّ:ّوضعّأبوّعليّالفارسيّمقدمّّّّّ

حدهماّتغييرّيلحقّبأواخرّأّبالمقاييسّالمستنبطةّمنّاستقراءّكالمّالعربّوهوّينقسمّقسمينّ:
ّ.(1)((هاستغيير،ّيلحقّبأواخرّالكلمّوانفّواآلخرّالكلم

ّالتغّّ ّقسم ّالكلمّيريثم ّأواخر ّيلحق ّّعلىّالذي ّّقسمين ّتغيير ّاحدهما بالحركاتّ:
،ّّوالسكونّأوّالحروفّيحدثّباختالفّالعواملّ،ّوهذاّالضربّهوّالذيّيسمىّاإلعراب،...

واآلخرّتغييرّيلحقّأواخرّالكلمّمنّغيرّأنّتختلفّالعواملّوهذاّالتغييرّيكونّبتحريكّساكنّ
ّأوّأو ّمتحرك ّّإسكان ّحرف ّنقصان ّأو ّحرف ّزيادة ّأو ّحرف ّمن ّحرف ّ،إبدال وهذهّّ...

خالفّفيّاألواخرّوانّكانتّتشبهّالمعربّفيّانهّتغييرّيلحقّآخرّالكلمةّالضروبّمنّال
ّغيرّحادثةّعنّاختالفّالعواملّ.ّألنهاّفليسّبإعراب

ّاألولّ ّالقسم ّمن ّاآلخر ّوذلكّّ،والضرب ّوذواتها ّالكلم ّأنفس ّيلحق ّالذي ّالتغيير هو
تكلمّ،ّوتخفيفّالهمزّياء(ّالم)والنسبّوإضافةّاالسمّالمعتلّإلىّّ،...والجمعّّ،التثنيةّ))نحو

ّ،ّ ّواإلمالة ّوالتصغير، ّالتكسير ّوجمع ،ّ ّوالتذكير ّوالتأنيث ّوالعدد ،ّ ّوالممدود ،والمقصور
وسنذكرّذلكّّوالمصادرّ،ّوماّاشتقّمنهاّمنّأسماءّالفاعلينّوالمفعولينّوالتصريفّواإلدغام

ّّ ّبابا ّّبابّا ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ وقدّأشارتّبعضّالدراساتّإلىّأنّّّ،ّ(2)هللا((ّنشاءإّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّرفيّلمّيبقّراكدّاّالدرسّالصّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ
مرحلةّسيبويهّالنشأةّ،ّومثلّابنّالسراجّوابنّالمؤدبّوّّجاءّعلىّأكثرّمنّطورّفمثلتّوإنما

ّ.ّ(3)الفارسيّمرحلةّالتطورّاألولى
ّ 
ّّوّّّ ّذكر ّالفارسي ّ ّعلي ّفيهّأبو ّالصرف ّجعل ّالذي ّالتقسيم ّثم ّالمقدمة ّفي ّالنحو تعريف

منّّمظاهرّهذاّالنوعّددحأنفسّالكلمّوقدّّنمّاألولّجعلهّيلحقّأواخرّالكلمّوليس:ّقسمين
ّّواإلبدالّوالحذفّوالتغييرّالّيكونّدائمّاّفيّنهايةّالكلمّبلّيكونّّالتصريفّكالزيادةّواإلعالل ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ

ّفيّوسطهاّوأولهاّ.
                                 

 4ّ(ّالتكملةّ:1)

 5:ّالتكملةّ(2)

 140والمنهجّّ:ّنظريةّالصرفّالعربيّدراسةّفيّالمفهومّينظرّ:ّ(3)
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ّ
الذيّيمثلّالتغييرّفيهّذواتّأنفسّالكلمّوأيضاّذكرّلهّإضافةّكالتثنيةّ:ّالقسمّالثانيّّو

ّالمعتاوالجمعّوالنسبّّو ّالمتكلمّوتضضافة ّيفّالهمزّعلّإلىّياء ّوالمقصورّ، ،ّ ،ّوالممدود
ّوالتأنيث ،ّ ّوالتذكير ،ّ ّوالجمع ّّ،والتكسير، ّوالتصغير ّواإلمالة، ّوالتصريفّ،والمصادر،

ّسوف، ّالتي ّاألولى ّالخريطة ّذهنه ّفي ّيرسم ّأنّ ّ ّالقارئ ّيستطيع ّالمقدمة ّفهذه ،ّ ّواإلدغام
ّبذّهاّأبوّعليّالفارسيّوكأنهييسيرّعل يلّ،ّوهذاّصإجماالّثمّانتقلّإلىّالتفّكرّاألبوابيبدأ

ّّّيعدّمظهرّاّمنّمظاهرّالتطورّالذيّشهدناه ّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ سابقاّعندّابنّّثارهآفيّهذهّالمرحلةّوكماّوجدناّ،ّّّّّّ
ّّ قليالّّّّّّّ يئاّّالسراجّوش ّّ التقاءّّ)بدأّأبوّعليّالفارسيّمادتهّالصرفيةّببابّ،منهّعندّابنّالمؤدبّّّ

ّّّهذاّالبابّأحكامّالسواكنّإذاّالتقّتّداخلّالكلمةّالواحدةّوتناولّفي،ّّ(1)(الساكنينّإذاّالتقيا ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ(2)ّ،
وجاءتّمادةّهذاّالبابّفيّخمسةّمواضعّ،ّوهوّيختلفّفيّ،ّ(3)فيّالكلمتينّهماوكذلكّأحكام

ّ.(4)ببابّالنسبةّّصاحبّالكتابّبدأّموضوعاتهّالصرفيةّّ ّنّّ؛ّألترتيبّهذاّالبابّمعّسيبويهّ
ّ
ضمنّهذاّت،ّوقدّّ(6)الهمز()بابّّذلك،وك(5)بّاالبتداءباابوّعليّالفارسيّّثمّتناولّّّ

ّ ّمع ّوالوقف ،ّ ّالوصل ّ:همزة ّتلاالباب ّالتي ّوالزيادة ّالهمز، ّوتخفيف ّالوقف،ّلهمزه، ّفي حق
تلحقّبابّالهمزّوهذاّالبابّنجدهّعندّصاحبّالكتابّبعدّالمقصورّّوبعضّالمواضيعّالتي

هّجعلّهذهّاألبوابّّ ّنّّأويبدوّّ،(ّعلىّحدهاالتثنيةّوالجمعّالذيّ)بابّوالممدودّ،ّثمّتطرقّإلى
ّّالتيّيعدهاّجزءّاّمنّالنحوّوهيّمقابلةّلإلعرابّكماّاشرناّإلىّذلكّفيّتعريفهّللنحوّوالصرفّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

بابّ)فيّالمقدمةّ،ّوبابّالتثنيةّوالجمعّنجدهّعندّصاحبّالكتابّقدّوردّبعدّالبابّالثانيّ
ّالنسب(ّ.

ّأنّّ ّّ ويالحظ ّّ ّ ّ ّ ّالتقسّأباّّّ ّأسلوب ّيستخدم ّوهذاّعلي ،ّ ّالداخلية ّللمواد ّبالشرح ّالبدء ّقبل يم
ّ ّصاحب ّعند ّوجدناه ّّاألصولاألسلوب ّيقومّ، ّالمواضيعّإجماالّثم ّالذيّيقسم ّالسراج البن

نجدّهذاّالبابّّ،ّفيّحينبشرحهاّتفصيالّ،ّوقدّتناولّأبوّعليّفيّهذاّالبابّأربعةّمواضيعّ
                                 

 5التكملةّ:ينظر:ّ(1)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(2) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3 

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(3) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ:10 

 3/335الكتابّ:ينظر:ّ(4)

 14ينظر:ّالتكملةّ:ّّ(5)
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ّموضوعاّّ ّعشر ّخمسة ّفي ّجاء ّسيبويه ّّّّ عند ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّّ،ّ ّتشعبّا ّوأكثر  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّبالتثنيةّحصاءوإّّ ّيتعلق ّما ّلكل
سيبويهّالقسمّالخاصّبالصرف،ّبهّّأوهوّالبابّالذيّابتدّ،ّ(1)والجمعّ،ّثمّتناولّبابّالنسب

ّّ أنّّّوويبد هذهّاألبوابّالتيّذكرناهاّهيّالمادةّالصرفيةّالقريبةّللنحوّ،ّوالفارسيّهوّأولّمنّّّ
ّمقابلةّلإلعراب ّالمباحثّفيّنسقّواحدّ،ّوجعلها ّعلىذلكّعندماّقسمّالنحوّّوّ(2)جمعّهذه

ّّ:ّقسمين
ّ.(ّتغييرّيلحقّأواخرّالكلم)ّ:األول  
ّّّ أيضاّّّانقسمّعلىّقسمينّاألولّوّ،ّ(3)(تغييرّيلحقّذواتّالكلمّوأنفسها):ّوالثاني  ّاألول:ّّّ

ّالذيّ)) ّهو ّالقرب ّوهذا ّالعوامل ّباختالف ّيحدث ،ّ ّالحروف ّأو ّوالسكون ّبالحركات تغيير
تغييرّيلحقّأواخرّالكلمّمنّغيرّأنّتختلفّالعواملّوهذاّّ)):ّّوالثاني،ّّ(4)يسمىّاإلعراب((

إبدالّحرفّمنّحرفّأوّزيادةّحرفّأوّّإسكانّمتحركّأوّالتغييرّيكونّبتحريكّساكنّأو
نقصانّحرفّ...ّّّوهذهّالحروفّمنّالخالفّفيّاألواخرّوانّكانتّتشبهّالمعربّفيّانهّ

ّبإعراب ّفليس ّالكلمة ّآخر ّيلحق ّحّتغيير ّغير ّ((ألنها ّالعوامل ّاختالف ّعن .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(5)ادثة
ّ :ّ ّاألبواب ّمن ّإليها ّ،ّ)ويضاف ّوالمقصور ،ّ ّ،ّالعدد ّوالمؤنثّوالممدود ّجمعّّالمذكر ،

ّوهذهّاألبوابّوجدناهاّعندّسيبويهّجاءّتّبينّالنحوّوالصرفّالتصغير(ّالتكسيرّ، ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ وكذلكّّ،ّّّّّ
ّ.وردتّبينّالنحوّوالصرفّعندّابنّالسراج

ّ
أماّبابّالنسبّالذيّنحنّبصددهّفقدّجاءّفيّتسعةّمواضعّعندّأبيّعليّالفارسيّّّ

ّ ّمسائلهّواختصرها ّالذيّأوجزّوقّنّن ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّفهوّيرىّفيّاالختصارّّّّ ألنّّ؛ّّّ ّأكثرّتطورّا ّمنهجّا ّاعتمد ّّه ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّّّّىّذلكّسابقّاّفيّمقدمتهّإلّوعدمّاإلطالةّفائدةّعندّالعالمّوالمتعلمّ،ّكماّأشار ّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ وبابّالنسبّّ،ّّ

ّ ّتشعبّاّوتفصياّلّّعندّصاحبّالكتابّكانّأكثر ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّّ يعقدّلكلّمسألةّفيهّباباّّّصاحبّالكتابّّ ّنّّ؛ّألّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ
ّّّ ّّنّموضوعّا.ّينّوعشّريعددّالموضوعاتّعندّسيبويهّفيّبابّالنسبّاثنّّصغيراّحتىّبلغ ّ ّ ّّّ 
ّتناولّ ّ(6)ّالعدد()بابّّالفارسيثم ّالذيّجاءّترتي، ّبابّوهوّالبابّ بهّعندّسيبويهّبعد
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وردّعندّابنّالسراجّبعدّبابّالتثنيةّوالجمعّّمباشرةّ،ّومنّخاللهّيالحظّ،ّفيّحينّ(1)الهمز
ّّ أنّّّإالأبيّعليّالفارسيّّبينهّوبينّحالةّاالقتراب اباّعليّقدّفصلّبينّالعددّوالتثنيةّببابّّّ

لسفةّهذاّالتقديمّوالتأخيرّضّالموادّالنحويةّمعّالدراسةّالصرفية،ّولعلّفعالنسبّوتطرقّالىّب
الّتعودّإلىّمعيارّمعينّيحكمّالجميعّكماّوجدناّذلكّالمعيارّفيّترتيبّاألبوابّالنحويةّ،ّ

ّ ّ ّاالسم ّلتقديم ّسببّا ّفوضعوا ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّيستغنيّعنّالفعلّ، ّقد ّاالسم ّالن ّوالحرف ّالفعل ّعلى فقدموه
ّ.ّ(2)الّغنىّلهّعنّاالسمّوالفعلّ
ّّ ّاّاسلوبّولعل ّالدراسة ّبين ّعليّالمزج ّابي ّعند ّواضح ّبشكل ّبرز ّوالنحوية لصرفية

ويكونّالمزجّّتلكّالسمةّالواضحةّالمعالمّّهوّامتدادّلمرحلةّالتطورّالتيّبرزتّفيهاّوالفارسيّّ
عليّالفارسيّّيفيّاألماكنّالتيّتشتركّفيهاّوهذاّالمنهجّشهدناهّعندّكثيرّممنّجاءّبعدّأب

 .(ّلزمخشريّيّ،ّواابنّجنيّ،ّوعبدّالقاهرّالجرجانّ)ومنهمّ
عندّّ()الهمزّبابّّسبقوهوّالبابّالذيّ،ّّ(3)()ّالمقصورّوالممدودّثمّانتقلّإلىّبابّّّّّّ

ّّّّالذيّلمّنجدّلهّعنوانّاّقائمّاّبذاتهّعندّ،ّّ(5)(المذكرّوالمؤنثّّ)بابّثمّتناولّبعدهّّ(4)ّسيبويه ّّّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ
ّّّنّيجعلّلهّبابّاّمستقاّلّبذاتهأّاستطاعّابنّالسراجّفيّحينصاحبّالكتابّ ّّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ،ّويبدوّالتشابهّّّ

ّ ّالبابّواضحّا ّبينّابنّالسراجّوأبيّعليّفيّهذا  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّأباّعليّيقسمّّموضوعاتهّالداخليةّّّ ّنّّ؛ّألّّ
ّ.ّّابنّالسراجّالتيّيقسمهاّنفسهاالطريقةّب

ّّ إنّّّ:ويمكنّالقول ّفيّالترتيبّالداخليّلألبوابّالصرفيةّبينّأبيّعليّالفارسيّّّ هناكّاقترابا
فنجدّابنّالسراجّتناولّهذهّ،ّسيبويهّفيّاالطارّالعامّللترتيبّوبينّابنّالسراجّّوكذلكّمعّ

معّأحكامّنونّالتوكيدّالثقيلةّوالخفيفةّ،ّثمّالسواكنّ،ّثمّالتثنيةّوالجّ)األبوابّبالترتيبّاآلتيّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّثمّالعددّ،ّثمّجمعّالتكسيرّ

ّترتيبّ ّفنجد ّالفارسي ّعلي ّأبو ّبالصوّرأما ّاألبواب ّلهذه ّّةه :ّ ّ،ّ)اآلتية ّالهمزة ّثم ،ّ السواكن
ّ،ثمّالمقصورّوالممدود ّالعدد ّثم ّالنسبّ، ّثم ّالتثنيةّ، ّثم ّالمذكرّوالمؤنثّثمّّالوقفّ، ّثم ،

ّالتكسير )ّ ّم، ّالرغم ّاألبوابوعلى ّبين ّوالتأخير ّالتقديم ّوجود ّن ّأنّّ، ّّّّ إال ّ ّعنّّ ّكثيرا ّيبتعد ّال ه
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ّوترتيبّبعضّالموضوعاتّالداخليةّعندّصاحبّاألصولّ،ّومثالّذلكّنجده،ّاإلطارّالعام
 .)1(ابنّالسراجّالذيّأوردهّهنفسّالترتيببّموضوعاتّمتتاليةّفيّبابّالهمزّيةقدّنقلّثمان

ّ
ّّ ّباب ّتناول ّأالتصغير)ثم ّوبما ّالبابّجاّّ ّنّّ( ّالرئيسهذا ّاألبواب ّعن ّمتأخرا ّإذاء ّماّة
ّّقورّن ،ّ ّالكتاب ّصاحب ّعند ّالصرف ّأنّّبأبواب ّّ إال ّّ ّ ّداخلّّّ ّواالختصار ّالترتيب مالمح

ّّ يّقدّأفادّمنّالسابقينّبوضعّمنهجّّأباّعليّالفارسّّ ّنّّأالموضوعاتّخيرّدليلّعلىّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ يجعلّمنّّّ
ّّدّعشرّموضوعّاّفيّبابّالتصغيرّحأ،كتابهّسهلّالمتناول،ّفنجدّالموضوعاتّعندهّبلغتّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ،

ّ،ّويبدوّّفيّحين ّّجعلهاّسيبويهّفيّثمانيةّوثالثينّموضوعّا ّّّ ّ ّّّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ أباّعليّكانّأكثرّدقةّمنّّّ ّنّّأّ
هّجاءّبالثالثيّأوالّثمّالزوائدّمنهّ،ّثمّّّّ ألنّّ؛ّصاحبّالكتابّفيّإيرادّالموضوعاتّداخلّالبابّ

ّ ،ّ ّ،ّوالرباعي ّمنه ّّلكنّالزوائد ،ّ ّالخماسي ّتناول ّّوسيبويه ّالثالثي ّعادّّو، ّثم ،ّ ّالرباعي
ّاختالفّواضحّ ّّ أنّّّالىوالّبدّمنّاإلشارةّ،ّّللثالثيّ،ّوهذا عصرّالنشأةّفيّّسيبويهّيعدّّّ

ّعصرّأبيّّعليّفهوّعصرّّالتأليفّالنحويّوالصرفي،ّوهوّصاحبّالفضلّفيّنشأة أما
ّوق ّفي ّالمؤلفات ّلتتنافس ّوذلك ّوالترتيب ّإلىّاالختصار ّينظر ّبات ّوالذي ّفيحتاجّالتطور ته

ّقبلّالدخولّفيّموضوعاتهّوهوّماّّّ ّاّّالتأليفّكتاب ّالعام يدخلّقلوبّالناسّمنّخاللّإطاره
 واّبعدهّ.ّؤحققهّالعلماءّالذينّجا

وتناولّمعّهذاّ،ّّ(2)(المصادرّواألفعالّالمشتقةّمنهاّ)عليّالفارسيّبابّّثمّتناولّأبوّّّّّ
ّاألماكن ّوأسماء ّوالمفعولين ّالفاعلين ّأسماء ّألفاظهاّواألزمنةّالباب ّمن ّفيّّ،المأخوذة ونجده

واألفعالّّهّالّيعدّالمصادرّهيّاألصلّّّ ألنّّ؛هذاّالبابّيقدمّالمصادرّعلىّاألفعالّعندّشرحهاّ
ّهوّال(4)بأبنيةّاألفعالّالثالثيةّومصادرهاّأومنّثمّبدّ،ّ(3)المشتقةّمنها يختلفّعنّّ،ّوبهذا
وهوّماّوجدّعندّ،(5)الخماسيةّ،ّوثيةّثمّالرباعيةّبأبنيةّاألسماءّالثالّبدأهّّّّ ألنّّ،ّابنّالسراجّ

تخصصّبالزمانّوالمكانّّّ ّاّّأبيّعليّالفارسيّ،ّوفيّنفسّالبابّتناولّأبوّعليّالفارسيّباب
ّالسراجّ.ّندرّالتيّهيّالبابّالرئيسيّعندّأبوهوّمشتقّمنّالمصا
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ّ
نجدهّعندّّفيّحينّوهذاّالبابّجاءّقبلّحروفّالزوائدّمباشرةّ،ّ(1)ثمّتناولّبابّاإلمالةّّّّ

هّوردّعندّسيبويهّفيّـّّّ ألنّّّوذلكّ؛ّ(2)كبيرةّحةصاحبّالكتابّقبلّاالبنيةّوحروفّالزوائدّبمسا
ّ.(3)الكسرّلألفعالّالمضارعةّ،ّوإسكانّأولّالحروفــــــمجموعةّأحكامّالحلقّكــ

ّّّّّّّ
منّالحروفّّماّيمنعّاأللفّمنّاإلمالةّ)إلىّوتطرقّأبوّعليّالفارسيّفيّبابّاإلمالةّّّّّ
ّّ ّنّّ؛ّألقلّمماّتناولهاّسيبويهّأوهذهّالمواضيعّهيّ،ّّ(4)(عليةّ،ّوأحكامّالراءّفيّاإلمالةّالمست

لماماّفيّإلذلكّهوّأكثرّتفصيالّّو،ّ(5)ستةّمواضيعّعلىبابّاإلمالةّمقسماّإياهاّّذكرسيبويهّ
ّالباب ّّوّهذا ّّّ ّنّّأيالحظ ّاختصار ّّعنواناتظاهرة ّوهي ّ ّعنده ّبارزة ّمالمحّإاألبواب حدى

ّأمور ّخالل ّمن ّوذلك ّالفارسي ّعلي ّأبي ّعند ّالمعالم ّالواضحة ّاختصارّّالتطور ّ أهمها
ّالمصطلحاتّالتيّأ ّلألبوابّومنها ّعنوانّا ّطلقها ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ الذيّنجدّسيبويهّوضعّ،ّّ(6)(بابّالعدد)ّّّ

ّ ّّّّ ّعنوانّا ّّلهّّ نينّاألسماءّالتيّتوقعّعلةّعدةّالمؤنثّوالمذكرّلتبينّماّالعددّإذاّجاوزّاالث))بــــ
ّ.ّوهذاّعنوانّبمثابةّالشرحّ،ّ(7)أنّيبلغّتسعةّعشرّوتسعّعشرة((ّوالثنتينّإلى

ّّّّّّّّّّ ّالباب ّله ّيعنون ّالذي ّالمصطلح ّاستقرار ّوكذلك ّخاللّ، ّمن ّأيضا ّذلك ويتضح
ّّالبابّوردّتّعندّصاحبّالكتابّغيرّمستقرهّوهي:اّفتجدّتسميةّهذ،ّالتكسيرّ(ّ)تسميةّبابّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ

بابّجمعّالتكسيرّّ))نجدهّعندّأبيّعليّجاءّباسمّّ،ّفيّحينّ(0)((ّالواحدّللجمعّتكسيرّ))
ّّّّ المصطلحّوبقيّمستقراّّّّنّحددّذلكوهوّأولّم،ّّ(( ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّومتداواّلّإلىّيومناّهذاّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ أبوّّ،ّوكذلكّأطلقّّ

ّّ أنّّّاالّبابّاإلمالةّ()ّّعليّاسمّ ّبابّماّتمالّبهّاأللفات((.ّ))سيبويهّيسميهّ:ّّّ
أصلّوزيادةّ،ّفالذيّّ((حروفّالزوائدّوقدّقسمهاّإلىّبعدّذلكّتناولّأبوّعليّالفارسيّّ

تعرفّبهّالزيادةّمنّاألصلّهوّأنّيشتقّمنّالكلمةّماّيسقطّفيهّبعضّحروفهاّ،ّفماّسقطّ
ّكانّاصاّلّ،ّمثالّذلكّقولنا:ّاستخرجّ،ّ ّفلمّيسقطّمنها ّلزمها ّّّّّفيّاالشتقاقّكانّزائدّا،ّوما ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ
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ّالخرجّ،ّمشتقّمنّالكلمةّلمعرفةّالزائدّمنّاألصليّّكّتقولّّّ ألنّّ؛ّزوائدّّ،والتاءّ،الهمزةّوالسينف
ّأبوّعليّالفارسيّبد،ّ(1)((ماّيسقطنّفيهّمعه ّالقاعدةّالبسيطةّالتيّرسمها ببيانّّأوبعدّهذه

التاءّثمّّ،ثمّالنونّثم،ميمّثمّالّ،ثمّالواوّ،ثمّالياءّ،باأللفّأوالّ)دأمواضعّالحروفّالزوائدّوب
ّ.ّواكتفىّبسبعةّأحرف،ّّ(2)(لهاءّا

ّ ّأحرفّهيّ: ّعشرة ّسيبويهّحروفّالزيادة ّعّد ّقد ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّواأللفّوالهاءّوالياءّوالنونّّ)ّّ الهمزة
كلّمنّّ،فيّالعددّوالترتيبّمعّسيبويهّاوقدّاتفقّعليهّ،ّ(3)(اءّوالسينّوالميمّوالواوّوالالمّوالت

ّالمؤدبّ(5)والمبردّ(4):المازني ّوابن ،(6)ّّ ّجني ّمعّ(7)وابن ّواتفق ّالجرجاني ّالقاهر ابنّّوعبد
ّ.ّّ(0)السراجّفيّعددّالحروفّالزوائدّالتيّعدهاّسبعة

ّّّّّ ّباب ّإلى ّعلي ّأبو ّتطرق ّفتناولّالزوائد)بعدها ّالكلمة ّبأبنية ّيتعلق ّما ّوكل ّتفصياّل )ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ
ّ.(9)الزيادةّ،ّثمّاإلبدالّ،ّثمّاإلعاللّ،ّثمّالقلبّ،ّثمّالتضعيفّ()

ّ
ّ،ّوابنّ(18)ماّختمّسيبويهّبعدهاّختمّكتابهّبمخارجّالحروفّمعّشيءّمنّاإلدغامّكّّّ

ّالمؤدبّ(11)السراج ّوابن ّّو(12)، ،ّ ّباب ّواسماه ّكتابه ّبه ّأنهى ّما ّ()هو ّّ(13)اإلدغام وكتابّ،
فيّالتكملةّهوّالجزءّالثانيّمنّاإليضاحّالعضديّ،ّوالجزءّاألولّخصصهّأبوّعليّللنحوّ،ّ

ّ.مادةّالصرفيةّالجزءّالثانيّالذيّاسماهّالتكملةّجعلهّللّحين
ّالقولّإّنّّيمكنوبهذاّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّالفارسيّقدّزاوجّبينّترتيبّسيبويهّوترتيبّابنّالسراجّأباّعليّّ

ّّالفارسيّقدّّأباّعليّّ ّنّّأوكذلكّيالحظّ،ّلمّيختلفّعنّسيبويهّفيّتقديمّالنحوّعلىّالصرفّو
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،ّفمرةّنجدهّيأخذّبترتيبّابنّالسراجّوكانّّبينّترتيبّسيبويهّوترتيبّابنّالسراجزاوجّ
ويتضحّذلكّمنّّخاللّاإلطارّّمنّسيبويهّومرةّيأخذب،ّاخليةّللكتاذلكّفيّالموضوعاتّالد

ّّّّّ ابواباّّتناولّإذّّ،العامّ التقديمّاالختالفّفيّكماّتناولهاّسيبويهّمعّ،ّكتابهّالتكملةّفيّّّّّ
 المقصورّوالممدودّ،ّوالتصغيرّ،ّّوالتثنيةّوالجمعّ،ّوالنسبّ،ّوالعددّّواألبوابّهيّ:ّّوالتأخير

ّ.كتابّسيبويهّفيوردتّالتيّاألولىّّاألبوابّمجموعةّهيّوّ،التكسيرّّجمعّو،ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّّّّّ            الرابعاملبحث ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ       

ّ  يف كتابه )التصريف امللوكي (هـ (. 329) ابن جني عند  الرتتيبّّّّّ
ّّ
،ّالتصريفّالملوكيّ(ّّ)اسمّابنّجنيّكتابهّالمتخصصّبالصرفّوأطلقّعليهّّألفّّّّ

فتتصرفّفيهاّبزيادةّّ.إلىّالحروفّاألصول..ّتأتيّهوّأنّ))وبدأهّبتعريفّالتصريفّيقولّ:ّ
ّنحوّ ّلها ّوالتصريف ّفيها ّالتصريف ّهو ّفذلك ّالتغير ّضروب ّمن ّبضرب ّتحريف ّأو حرف

ّّّ قولكّّّ ّّ ّّّّ ،ّفهذاّالماضيّ،ّفانّأردتّالمضارعّقلتّيّّّّ ّبّّّ ّرّّّ ّّضّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّبّّ ّرّّّ ّاّّّ ّّضّأوّاسمّالفاعلّقلتّ،ّّّّ ربّّّ ّّضّّ
ّّ التلعّّفمعنىّالتصريفّهوّماّأريناكّمنّّ،...ّ ّّ ّبالحروفّاألصولّلماّيرادّفيهاّمنّالمعانيّّّ ّبّّّّ

ّرفبعدّأنّعرفّالصرفّومثلّلهّأشاّ(1)((:ّزيادةّوبدلّوحذفّوتغييرّحركةّأوّسكونّوإدغام
ّأجزاءّلىإ ّخمسة ّوجعله ّّالتصريف ،ّ ّاألوليتّانوقبل ّالباب ّإلى ّالميزانّّطرق ّعن تحدث
ّبابال ّله ّيعقد ّولم ّبالتفصيل ّأنّّّمستقالّّ ّاّّصرفي ّإلى ّّ وأشار ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّذكر ّوقد ّله ّتطرقوا هّّ ّنّّأالعلماء

ّ ّفي ّالمازني ّعثمان ّأبي ّعند ّذلك ّ()تقصى ّالتصريف ّّ،ّ(2)تفسير ّتطرق البابّّإلىبعدها
ّأحرف(ّّ،القولّعلىّحروفّالزيادة)ّوهوّاألول ّّ(3)وهيّعشرة خذّبترتيبّالمازنيّلهذهّأف،

ّليسّببعيدّ،(4)شيءبئدّواستشهدّبأمثلةّولمّيختلفّعنهّالحروفّالزوا ابنّجنيّّّ ّنّّألّ؛ّوهذا
ّ)هوّشارحّكتابّالمازنيّ ّالتصريف( ّبد، ّقد ّ)ّأفنجده ّّوباأللف، ّّوالياءّ، ّاالواو، ّلهمّزو ،ّّة

وعندماّقامّببيانّتلكّالحروفّومواقعّ،ّّ(5)الالم(ّوّالسينّ،ّوّالهاءّ،ّوّالتاءّ،ّوالنونّ،ّّوالميم،ّّو
ّّأبدّزيادتها ّّّّّّّ،ّسقطّاأللفّوالياءّوالواوّولمّيتطرقّإلىّالمواضيعّالتيّتزادّبهاأّو،ّمنّالهمزة

ثمّانتقلّإلىّالضربّ،ّ(6)وهوّالموضوعّالثانيّمنّبابّحروفّالزوائدّعندّأبيّعليّالفارسي
ّّحدّعشرّحرفّاّمنّغيرّأوقسمّحروفّالبدلّإلىّ،ّّ(7)البدل()الثانيّكماّيسميهّمنّالتصريفّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ

ّوالميمّّوالنونّ،ّوالهمزةّ،ّوالياءّ،ّالواوّ،ّاأللفّ،)ّثمانيةّمنهاّحروفّالزيادةّوهي،ّّغاماإلد
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ّ
ّالموضوعّدرسهّّ،ّ(1)منّغيرهاّوهيّالطاءّوالدالّوالجيم(ّةوالتاءّوالهاءّ...ّوثالث وهذا

سيبويهّفيّمواضعّكثيرةّمنّالكتاب،ّوكانّحينهاّلمّيستقرّعندهّالمصطلحّفيّذلكّالوقت،ّ
هذاّبابّحروفّالبدلّ))قال:ّّحيثّ،البدل(ّفيّالبابّالذيّعقدهّلهّ)شارّإلىّمصطلحّفقدّأ

ّّّّنّتدغمّحرفّاّفيّحرفّوترفعّلسانكّفيّموضعّواحد((أفيّغيرّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّّ ّّّ فسرهّفيّمصطلحاتّّو،(2)ّ
ّ ّقال: ّإذا ،ّ ّوالتقريب ،ّ ّالمشابهة ّمنها ّوكانتّاف))أخرى ّالصاد ّموضع ّفي ّالسين ّكانت ن

ّّّّّّ ساكنةّلمّيّّ ّّّ ّ.(3)التسديرّ،والتزدير((:لّإذاّأردتّالتقريبّ،ّوذلكّقولكّخذّإالّاإلبداّ ّتّّّّ
ّ

ّابنّّّّّّّ ّسار ّّوكذلك ّتسمية ّوأطلق ّسيبويه ّعليه ّسار ّما ّعلى ّاإلبدال))جني ّالبدل،و
ّّّقبلهّأطلقّالمازنيّعلىّهذاّالبابّعنوانّاّهو:ّّ،ّومنّ(4)،والتقريب(( ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ بابّماّتقلبّفيهّتاءّ))ّ

ّّ فعّّّ ّتّّّّ ّافّّ ّقّلهّسيبويهّسابقاّمعّالحروفّالزوائدّوالّيختلفّابنّجنيوقدّتطّر،ّّ(5)عنّأصلها((ّّ ّلّّّ
ّالباب ّلهذا ّوالمادة ّالداخلي ّالترتيب ّفي ّالكتاب ّصاحب ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(6)عن

ّ ّالتصريف ّفيّكتاب ّالصرفية ّاألبواب ّنهاية ّالباب ّهذا ّأورد ّفقد ّالمازني ّوأما ّابنّ، وتناوله
ثمّتناولّابنّجنيّالبابّالثالثّالذيّذكرهّّ،ّ(7)إلدغامالسراجّبعدّبابّالتصريفّأيّمسائلّا

ضربينّ:ّاألولّعنّعلة،ّوهوّمقيسّوماّّعلىوقسمهّ،ّ(0)وهوّّبابّ:ّالحذف،ّفيّمقدمتهّّ
ّقياسه ّيسوغ ّفال ّاستخفافّا ّيحذف ّوالثاني: ّفيه، ّّوجدت ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّمعّّ،(9)ّّّ ّتجده ّال ّالذي ّالباب وهو

ّالسراجّ،ّوأبيّعليّالفارسي،ّوابنّيهّ،سيبّوّالمجموعةّالمتعلقةّبقسمّالتصريفّعندّكلّمن:
ّّّ فهمّدرسواّّهذاّالموضوعّضمنّاّدونّأنّيعقدواّلهّبابّاّخاصاّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّّ ّدهاّانتقلّإلىّالبابّالرابعّبع،ّّّّّّّ

ّ

                                 
ّّّينظر:ّ(1) ّ  11-13:ّالتصريفّالملوكيّّّ 

 4/233الكتابّ:ّ(2)

 4/433:ّالمصدرّنفسهّ(3)

 212ّّّّينظر:ّمصطلحّالبدلّ:ّّ(4)
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ّّّّ نصّعليهّفيّالمقدمةّوعدّّّالذي ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّفيّالصرفّوهوّّ ّرئيسّا ّبابّا ّّّه ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ(1)(التغييرّبالحركةّوالسكوّن)ّ 
ّ.(2)وحروفّالزوائدهوّالبابّالذيّعقدهّسيبويهّقبلّبابّاألبنيةّ

ّ ّتسميه: ّعليه ّأطلق ّبابّا ّعقد ّثم ،ّ ّوسيبويه ّجني ّابن ّبين ّواضح ّاختالف ّهذا ّّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ودّعق)ّ
ّفيّالتصريف ّّ(3)(وقوانينّينتفعّبها ّالبابّمسائلّالقلبّفمنّذلكّ، متىّ)):وتناولّفيّهذا

ّّّ اجتمعتّالواوّوالياءّوسبقتّاألولىّبالسكونّأيهماّكانتّقلبتّالواوّياءاّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ فيّّأدغمتّالياءّوّّ
ّّّالياءّفمنّذلكّقولهمّسّيدّومّيتّوجّيدّوهّينّ،ّواألصلّفيهماّسّيودّوميوّتّوجيودّوهيون(( ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ(4)ّّ،

ابنّّثمّتطرّقّ،(5)ومواضيعّالقلبّنجدّسيبويهّقدّعقدّلهاّأبواباّتحتّاالبنيةّوحروفّالزوائد
لّوهيّمسائ،ّ(6)بكثيرةّتوهيّليسّعقدّ()تسميةّّعليهاّإلىّمسائلّفيّاإلعاللّأطلقّجني

قبلّنهايةّمادتهّّجدناهاّأيضاّعندّالمازنيقدّّوّوّ،ّ(0)وبعدهّ(7)تناولهاّسيبويهّمتفرقةّّقبلّالوقف
ّّ.(9)ينيالصرفيةّفيّباب
ّّ أنّّويالحظّ ّقّننّّّابنّ:ّ ّّ جنيّقد  ّّّ ّّّ ّ ّالصرفّوجعلهّخمسةّأقسامّفقطّّّّ ّاألقسامّ، وتناولّهذه

ّّو ّمنظم ّّ ميسّّبترتيب ّشديدّرّّ ّاختصارّا ّاختصره ّفقد ّالتعقيد ّمن ّّّوخاّل ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّمنّّ ّعدّه ّويمكن ّّّا ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ
ولعلّالغايةّمنّوراءّذلكّهيّالغايةّالتعليميةّليسهلّعلىّالملتقىّ،ّالمختصراتّفيّالصرفّ

ّ.ّاستيعابّمسائلّالصرفّبسالسة
ّ
ّّ ّبماّأنّابنّجنيّّعّد  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ نجدهّصاحبّالتطورّاألولىّإذاّصحّالتعبيرّ،ّحدّروادّمرحلةّاّ

ّ ّلشرحّتفصياّلّواأسلوبّيستخدمّالتقسيمّإجماالّثمّيبدأّبالتقسيمّ ّّ ّّ ّّّ ّ التقسيمّوالترتيبّوجدّّوهذاّ،ّّ
ّ.عندّابنّالسراجّوأبيّعليّالفارسي

ّ

                                 
ّّّينظر:ّ(1) ّ  34:التصريفّالملوكيّّّ 
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ّللقياسّوالتمارينّوأطلقّعليهّ:ّ ّّّّّّثمّعقدّبابّا ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ فصلّمنّالبناءّوالغرضّفيهّعندّّ))ّّّ
درجهّسيبويهّفيّنهايةّحديثهّعنّأوبابّالقياسّ،ّّ(1)التصديقّبينّالرياضةّوالتدريبّ((

ّالزوائد ّوحروف ّالتيّّ،ّ(2)األبنية ّالقوانين ّمعرفة ّبعد ّللتمارين ّالطبيعي ّالمكان وهو
نجدّمادةّهذاّالبابّعندّّ،ّفيّحينّواإلعاللّتختصّباألبنيةّكالزيادة،ّوالحذف،واإلبدال

ّبعدّاالنتهاءّمنّحديثهّعنّالصحيحّ ّالمازنيّمتفرقةّفيّبابينّاألولّ: حيثّوضعّ،
ّّاءّمنّالمعتلّوضعّبابّاّللقياسّمنّ،ّوالثانيّ:ّبعدّاالنتهّ(3)بابّالقياسّعلىّالصحيح ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ

ّجنّيّتابعّابنّالسراجّابنّّ ّنّّأّيبدو.ّّو(4)المعتل ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ فيّّأدرجهّفقد،ّّّ(5)فيّترتيبّهذاّالبابّّّ
ّّّباباّمستقاّلّعندّالموضوعّالّنجدّلهذاّفيّحين،ّنهايةّالمادةّالصرفيةّوقبلّاإلدغام ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ابنّّّّ

ّأب ّوكذلك ،ّ ّّيالمؤدب ّالفارسي ّإلىّ،علي ّوصلنا ّّفإذا ّ(ّ)خاتمة ّالملوكي التصريف
لمّيذكرّالمصنفّفيّكتابهّالتصريفّالملوكيّّ))ّوفيهّمنّمحققّالكتابّ(ّ ّاّّتنبيه)نجد

ّّبابّاّلإلدغامّوذكرّلهّقسمّاّبرأسه ّّ ّّ  ّّّ ّّّّّ ّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّأنّّألحقّبهّبابّّولماّلمّاعثرّعلىّذلكّالقسمّرأيتّّ ّّ ّّّّ ّ ّ  ّّّّ ّ
ّّّّّّاإلدغامّالذيّجعلتهّقسمّاّمنّكتابهّخصائصّالعربيةّّإتماماّللفائدة(( ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ(6).ّ

ّ
ّأف ّقد ّضاف ّالصرف ّتقسيمه ّعند ّجني ّابن ّذكره ّالذي ّاإلدغام ّباب ّعلىالمحقق

ّ ّأقسام ّّ،خمسة ّالمحققّّبهّيأتولم ّحتىّأتمه ّكتابه ّفي ّالترتيبّالذيّسارّعليه مع
لمّيتطرقّفّ،للفائدةّوبهذاّانتهىّكتابهّالتصريفّالملوكيّفيّبابّالقياسّوليسّاإلدغامّ

النسبّ،ّوالتصغيرّ،ّوالمقصورّوالممدودّ،ّّ)ومنهاّّوردتّعندّالسابقينّابنّجنيّإلىّأبوابّ
ولعلهّرأىّفيّتلكّاألبوابّقرابةّ،ّ(ّوالجمعّوالتثنيةّ،ّوالتكسيرّ،ّدوالتذكيرّوالتأنيثّ،ّوالعد

فيّمؤلفاتهّاألخرىّومنهاّّوقدّوردتّمتناثرةّّّ،فلمّيتطرقّلهاّفيّهذّالمختصر،ّمنّالنحوّ
ّ.كتابهّالخصائص

                                 
 53التصريفّالملوكيّ:ّ(1)

ّّّينظر:ّالكتابّّ(2) ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ:4/406 

 131تصريفّالمازنيّ:ّ:ينظرّ(3)

ّّّّينظر:المصدرّنفسهّّ(4) ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:430 

ّّّينظر:ّاألصولّّ(5) ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ:3/351-353 

 61التصريفّالملوكيّ:ّّ(6)
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ّ.الخصائص  البن جني كتاب                      
ّ

ّالقياس ّاألبوابّ: ،ّوبابّ(1)وردتّأبوابّصرفيةّمتفرقةّفيّكتابهّالخصائصّومنّهذه
بابّحالّّوّ،ّ(2)بابّتداخلّاألصولّالثالثيةّوالرباعيةّوالخماسيةّوالفرقّبينّالقولّوالكالمّ،ّ

ّواالشتقاقّاألكبر(3)المثلينّفيّاألصليّوالزوائد ّاألصغرّو،(4)، ّ(5)اإلدغام ّالحروفّو، ،ّ(6)زيادة
،ّّ(9)،ّومطلّالحركاتّ(0)بابّفيّالغرضّمنّمسائلّالتصريفّ،ّوّ(7)بابّالساكنّوالمتحرك

ّ.ّ(11)القلبّوّالهمزّو،(18)ومطلّالحروف
ّوهذهّاألبوابّوردّتّمتفرقةّومتناثرةّمعّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ فلمّيعتمدّ،ّأبوابّلغويةّداخلّكتابّالخصائصّّّّّّ

ّّّ ّابنّجنيّفيهاّترتيبّاّمعينّاّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ والذينّألفواّفيّ،ّالذينّسبقوهّّعنتميزهّّمعينةّّطريقةّيتخذولمّ،ّّّ
ّالصرفّ ّالقارّئ، ّّ أنّّّولذلكّذكرتّتلكّاألبوابّليعلم كتابّالخصائصّكتابّلغويّتناثرتّّّ

ّّ.بينّأبوابهّموادّصرفيةّلمّيذكرهاّابنّجنيّفيّكتابهّالتصريفّالملوكي
ّ
ّبابّ ّهو ّاألبواب ّهذه ّأهم ّولعّل ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ  ّ ّ ّّ(ّّ ّالتصريف ّمسائل )ّ ّالتم، ّبه ّلمّويقصد ّولكنه ارين

الغرضّفيهّّ)وإنماّتناولهّفيّعشرةّاسطرّوأشارّإلىّأنّهذاّالبابّ،ّيتناولهّبصورةّواسعةّ
ّ.ّ(12)(القتناءّالنفسّالقوةّعلىّماّيردّالتآنسّبهّوأعمالّالفكرةّفيهّ،ّ

ّّ
ّ
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ّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملبحث اخلامس                                            
ّ (. هـ174)  اجلرجاني القاهر   عبد  عند  الرتتيبّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّوهوّعالّمّمعروف،ّ(1)ترجمّلهّكثيرّمنّالعلماءّالجرجاني(ّ) ّّ ّّّ  ّّّ ّ ّّ ّّّّ ألفّّكتاباّّّّّ ّّ ّّّ متخصصاّفيّّّّ

ّ ّعليه ّأطلق ّالذي ّالكتاب ّلهذا ّالرئيسة ّاألبواب ّمعالم ّحدد ّوقد .ّ ّفيّّ)الصرف المفتاح
ّلكثيرّم ّّّالصرف(ّوجاءّهذاّّمختصرّا ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ نّالمواضيعّالتيّعهدناهاّعندّبعضّمنّالذينّسبقوهّّّ

ّومنهمّابنّالسراجّ،ّوأبوّعليّالفارسيّ.
ومنّتلكّالمواضيعّالتيّلمّيعقدّلهاّأبواباّهيّ:ّالنسبّ،ّالتثنيةّوالجمعّ،ّوالتصغيرّ،ّّّّّّّ

ّّ ّنّّأالمقصورّوالممدودّ،ّوالعددّّوغيرهاّمنّاألبوابّالتيّوردتّعندّالسابقينّّوهذاّالّيعنيّ
إدراكهّلهاّ.ّفمنّالواضحّّعدمّأوّ،ّغفلّتلكّاألبوابّلعدمّالمعرفةّأعبدّالقاهرّالجرجانيّقدّ

ّّ أنّّ وصاحبّالنظرياتّفيّ،ّّهّرجلّالبالغةّاألولّ ّنّّأعبدّالقاهرّالجرجانيّالذيّعرفّعنهّّّ
ّ.ّّو ّبهّفيّمسألةّ ّنّّأاللغة ّتكونّلهّرؤيةّخاصة ّفيّالمؤلفاتّالتيّسبقتهّوقد ّهّواسعّالدراية

ّصدرّّ))ّإذّاألبواب ّفي ّقصيرة ّخطبة ّعلى ّعالوة ،ّ ّموجزّا ّبابّا ّعشر ّاثني ّالكتاب ّّتضمن ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّكتابه ّنهاية ّفي ّجني ّابن ّأورده ّباب ّوهو .ّ ّالعقد ّباب ّعليه ّأطلق ّبباب ّوختمه ،ّ ّ:الكتاب

ّ.ّّ(2)((التصريفّالملوكيّ
ّّ أنّّّإلىّالبدءّبعرضّتلكّاألبوابّالّبدّمنّاإلشارةّوقبلّّّّّ ضعّمقدمةّلكتابهّالجرجانيّقدّّوّّ

ّالمعانيّيقولّ:ّ ّإلىّاالختصارّوكثرة ّأشارّفيها ّكتابّقليلّّ))وكانتّموجزة ،ّّفاظلاألهذا
ّ ،ّ ّللحفظ ّسهل ،ّ ّالمعاني ّالكثير ّّلاّونتمقريب ّّ:وسميته ّعنّّ(3)((المفتاح ّتختلف ّال وهي

ّالتصريفّالملوكيّ(.ّ)مقدمةّابنّجنيّفيّ
نّأ(ّمنّالصرفّوهوّّّ ّلّّّ ّيّّّ ّعّّّ ّفّّّ ّتّّّ)التصريفّّّ ّنّّأّماعلّ))بتعريفّالتصريفّوقالّفيهّ:ّّأثمّبد

ّ.ّ(4)فّالكلمةّالمفردةّفتتولدّألفاظّمختلفةّأوّمعانّمتفاوتةّ((ّ ّرّّتص
ّ
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ّلهّ ّومثل ّالصرفي ّالميزان ّعن ّتحدث ّاألول ّالباب ّيتناول ّأن ّمعّّ،(1)وقبل ّجعله ّأن بعد
ّّهّّمشتّّ ّأنّّثمّّ)):ّإذّيقولالمجموعةّالتيّتشتركّبينّاألسماءّواألفعالّ  ّ واألفعالّّركّبينّاألسماءّّ

ّّّوهوّأنّّتقابلّحروفّالكلمةّّ،ّوالتمثيلّ،والوزّن،ّواإلبدالّ،ّواإلعاللّوالقلبّ،ّفيّالصحةّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ
ّّّّبالفاءّوالعينّ،ّوالالمّ،ّوتكررّالالمّفيّالرباعيّمطلقّا،ّوكذاّفيّاالسمّالخماسيّ،ّّالثالثيةّ؛ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّّّ ّّّإذّالّّخماسيّفيّالفعلّلثقلهّأصليّاّ(( ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ إالّ:ّّ))حروفّالزائدةّفيّالميزان:ّثمّيقولّفيّال،ّّ(2)ّّّ
ّ.ّ(3)افتعل(ّبالتاءّالّبالطاءّوالدال(()اضطربّ/ّوازدجرّ،ّفوزنهماّ

ّ(4)(إفطعلّ،ّوّافدعلّّ)يذكرّالحرفّالزائدّفيّالميزانّنحوّ:ّّالرضيّأننجدّّفيّحينّّّ
ّمّ:ّثالثي،ثالثةّأقساّعلىوقسمهاّ،ّّّ(5)(أبنيةّاألسماءّ)بعدهاّتناولّالبابّاألولّفبدأّبباب

ّ ّءّّيّاثنيّعشرّبناضثمّقسمّالثالثيّإلىّ:ّعشرةّابنيةّوالقسمةّتقتّ،ورباعيّ،ّوخماسيّ
علىّ(6)

ّّحّدّتعبيره ّّ ّ ّّ قسمينّ:ّثالثيّّعلىوقسمهاّّ(7)(أبنيةّاألفعال)ّالبابّالثانيّوهوّ.ّبعدهاّانتقلّإلىّّّ 
ّالثالثيّ ّوقسم ّورباعيّ، ّّوّالصحيحّ،ّ:سبعةّأبوابّهيّّعلى، ّموزّ،ّالمهّوّالمضاعفّ،

ّ.ّاللفيفّّوّالناقصّ،ّّوّاألجوفّ،ّّوّالمثالّ،ّّو
ّأنّّ ّ ّّ ويالحظ ّّ ّ ّ ّ ّ ّأوالّّّّّ ّباألسماء ّبدأ ّالجرجاني ّالقاهر ّّ عبد ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّفيّّ،ّّّّ ّوجد ّما ّوهو ّاألفعال، ثم

تصريفّالمازنيّالذيّبدأّبهذينّالبابينّ،ّأماّسيبويهّفبدأّببابّالنسبّ،ّوأبوّعليّالفارسيّ
ّاالبن ّعن ّوتحدث ،ّ ّالسواكن ّالتقاء ّبباب ّومعانيها.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبدأ ّوأوزانها ّصياغتها ّوكيفية ية

ّأن ّاألفعالّأنهىّبعد ،ّ ّباب ّوهو ّجديد ّباب ّإلى ّانتقل ّلها ،ّّ(0)(المتشعبةّاألفعال)والتمثيل
،ّثمّالرباعيّويقصدّبهاّاألفعالّالمزيدةّوتناولهاّمعّالثالثيّفيّثمانيةّعشرّبناءّومثلّلهاّ

انيّبابّالمعّ)ولهّبناءّواحدّوكذلكّمثلّلهّثمّتناولّالمتشعبةّفيّالثالثيّالملحقّثمّتناولّ
ّوّفّعلّ))ّمعانيّبعضّاألفعالّفمنّذلكّقولهّ:ّالبابّوقدّخصّفيّهذا،ّّمنّاألفعال(  ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيكثرّّّ 

ّواألضدادّّكّسقّفيهّالعللّواألحزانّ  ّ  ّ ّّّّ ّ ّ ّوّمّرّضّّ،ّّ ّمّّّّ  ّ  ّ ّّّ،ّوّحّزّنّ،ّوّفّرّحّ((ّّّ   ّ  ّ  ّّ ّّّ  ّ  ّ  ّ ّ وهذاّالبابّلمّيردّعندّ،ّّ(9)ّّ
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ّ ّسبقوه ّمستقاّل،الذين ّبابّا ّ ّبوصفه ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّ ّماّّ ّّإال ّفي ّّوّالمنصفّكتابوجدناه ّّهو تصريفّلشرح
ّّفسرّفيهّمعانيّالكلماتّالغّرنهايةّاعقدّابنّجنيّالشارحّالمازنيّفقدّ ّّّلكتابّبابّا ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ وقدّ.(1)ةيبّّ

ّ ّوالصرف ّالنحو ّبين ّالباب ّهذا ّفي ّوهذ،مزج ّالتطور ّمظاهر ّمن ّمظهر ّسابقاّّا ّقلنا ّّّّ كما ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ،ّ
ّ)األقسامّالثالثةّالمعتادةّّثمّتالهّببابّالفعلّ،ّوقسمّالفعلّإلىّ،(2)بعدهاّتناولّبابّالمصادر

ّ.وأضافّالنهيّ،ّوالنفيّ،ّوالجحدّ(ّّالماضيّ،ّوالمضارعّ،واألمر،
الجامدّ،ّوالمبنيّوتناولّأيضاّفيّبابّالفعلّظاهرةّالمتعديّ،ّوالالزمّ،ّوالمتصرفّ،ّّو

للفاعلّ،ّوالمبنيّللمفعولّ،ّوتناولّالمبالغةّ،ّواسمّالمفعولّ،ّوأسماءّزمانّالحدثّومكانهّثمّ
ّبوابّمبنيّعلىّقوةّالعملوترتيبهّلهذهّاال.(3)وهوّآخرّشيءّتناولهّفيّبابّالفعلّلةاآلاسمّ

ّّ.بينّهذهّاالبوابّّّوالتمكن
ّ

ّالموضوعاتّعلىّّّّّّ ّلهذه ّّ الحظّأنّّالمّو،ّشكلّتعريفّموجزّوكانتّدراسته ّّ ّ ّ ّالقاهرّّّ عبد
دخلّاسمّالفاعلّوالمفعولّأهّّ ّنّّأالجرجانيّقدّحصرّهذهّالموضوعاتّتحتّبابّالفعلّحتىّ

فصلّالمازنيّوابنّجنيّ))الذيّّ(4)االشتقاق()ثمّتناولّبابّّ،تحتّهذاّالبابّالذيّاشرناّإليه
وهوّ،(6)عّعلىّاالشتقاقّاالصغرّّوقصرّالبابّالساب،ّّ(5)بينهّوبينّموضوعاتّالتصريف((

ّ،عندّكلّمنّسيبويهّوالمبردّوالمازنيّوابنّالسراجّوابنّالمؤدبّوابنّجنيّعنوانّلمّنجدهّ
ّّّّ انمازّّّو ّّّّ ّّ)كتاب ّالجرجاني ّالقاهر ّلعبد )ّ ّالمفتاح ّبأّنه ّ ّوالتنظيمّّّّ  ّالترتيب ّفي ّمتطورة مرحلة

ّطولّعندّأصحابّالصرفّلألبوابّالتيّكانتّتّالعنواناتفمنّخاللّاختصارّّ،واالختصارّ
ّعنّكلمةّّعبارةّيأتيّناّنجدّعنوانّالبابّعندّعبدّالقاهرّالجرجانيّ ّنّّأفيّمرحلةّالنشأةّحتىّ

مصدرّ،ّبابّالفعلّ،ّبابّاألسماءّ،ّبابّالّبنيةأبابّالتصريفّ،ّبابّّ)ّأوّكلمتينّفقطّنحو
ّّ وهذاّاالختصارّيدلّعلىّأنّّ،ّ(ّاالشتقاق ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ صاحبّالمؤلّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ(القارّئ)جةّالمتلقيّفّبدأّيشعرّبحاّّ

ّّكيّالّيمّلّالقارّئلبضرورةّاالختصارّعلىّالفكرةّوعدمّاإلطالةّفيّالعنوانّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ.ّّّّّّ
،ّّالموضوعاتّالداخليةّّالىامتدّّ،ّوإنمااألبوابّّعنواناتعلىّّيقتصرالّرّوهذاّاالختصا
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وهذاّ،ّ(1)دوّمثلّواحقرآنيينّألمّيردّفيّالكتابّسوىّشاهدينّّوفنجدهّقللّمنّاألمثلةّوالشواهدّ
ويعنيّبهاّّ،بابّاألمثلة،ّّوّ(2)أبنيةّالمصادرّ(ّ)ثمّانتقلّإلىّبابّّ،ّهوّشأنّالمختصرات

ّّو ّاألفعال ّّافيهّّّّ ضمّّتصريف ،ّ ّالصحيح ّّو: ،ّ ّّوالمضاعف ،ّ ّّوالمثال ،ّ ّ،ّّواألجوف الناقص
وجاءّترتيبّهذهّالموضوعاتّبصورةّمنتظمةّوموجزةّ،ّ(3)المتشعبةّّوالمهموزّ،ّّواللفيفّ،ّّو

ّّ أنّّّحتى ّ.ّّالقارئّالّيبتعدّعنهاّعندّاالطالعّعليهاّوذلكّلتسلسلهاّبالفكرةّوالموضوعّّّ
ّ

ريفّالملوكيّ(ّعليهاّفقطّ،ّالتصّ)األخيرةّالتيّعقدّابنّجنيّكتابهّّثمّتناولّاألبوابّّّّّ
ّ(4)ّابنّالسراجّمااوردهّنالذيّنفسهّوالترتيبّنفسهاّالمادةّفجاءت ّالّتختلفّ، وكذلكّنجدها
ّ.ّّ(5)التكملة()أبوّعليّالفارسيّفيّّبوابّالتيّأوردهاعنّاأل

ّ(6)بابّالزيادةّ،ّوبابّاإلبدالّ،ّوبابّالحذفّ،ّوبابّالعقدّ(ّ)حسبّالترتيببوهذهّاألبوابّّ
(ّببابّالعقدّالذيّتناولّفيهّالمفتاحّفيّالصرفّّ)وبهذاّأنهىّعبدّالقاهرّالجرجانيّكتابهّ،ّ

ّالقاهرّاأوقدّّ،مسائلّّ ّرّّعش ّ،ابنّالسراجّّوّ،لجرجانيّمادتهّعنّأبيّعليّالفارسيّخذّعبد
ّّّّوكانّالترتيبّالعامّلكتابّالمفتاحّيميلّباتجاهّابنّجنيّنوعّاّماّفيّكتابهّ،ّابنّجنيّّو ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ

ّذكرن ّالتي ّاألخيرة ّاألبواب ّوباألخص ّالملوكي ّفيّالتصريف ّمعه ّيختلف ّفلم ّقليل ّقبل اها
ّ.ّّ(7)الملوكيّ(التصريفّّ)فيّكتابّّّالصرفيةّالموضوعاتّّّترتيب

ّّالذيّأوردهّعبدّالقاهرّالجرجانيّالّيختلفّتمامّاّعنّّ(0)العقد(ّ)والبابّاألخيرّوهوّّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ
منهجّالجرجانيّّّ ّنّّأويالحظّّ،ّ(9)المادةّواألمثلةّوالترتيبّ(ّ)الذيّأوردهّابنّجنيّمنّحيثّ

ّيالمؤدبّ،ّوأبّابنّالسراجّ،ّوابنّ)ّلمنهجّالسابقينّلهّوهمّكلّمنّّ ّدّّفيّترتيبهّالصرفيّامتدا
ّ.عليّالفارسيّ،ّوابنّجنيّ(ّ

ّ
                                 

 22ينظرّجهودّعبدّالقاهرّالجرجانيّالصرفيةّ:ّّ(1)

 63المفتاحّفيّالصرفّ:ّينظر:ّّ(2)

 63المصدرّنفسهّ:ّينظر:ّّ(3)

 3/115،111،201،206،253،254:ّّينظر:ّاألصولّ(4)

 234،236،260ينظر:ّالتكملةّ:ّّ(5)

 36،12،100،104ينظر:ّالمفتاحّ:ّّ(6)

 50التصريفّالملوكيّ:ّّ:ينظرّ(3)

 104ّالمفتاحّفيّالصرفّ:ّ:ينظرّ(3)

 43ّ:التصريفّالملوكيّينظر:ّ(1)
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المقدماتّقبلّالدخولّفيّالتفصيالتّ،ّومزجّبينّالنحوّوالصرفّّوضعّقدّتابعهمّفيّوّ
ّالموضوعاتّوالشواهدّواألمثلة ّتناولهّاألبوابّ،ّواكثرّّمنّاالختصاراتّفيّعدد ّّ وأنّّّ.عند ّّّ

عدهاّابنّعصفورّفيماّبعدّّالتيّاألبوابّالتيّأوردهاّعبدّالقاهرّالجرجانيّهيّالموضوعاتّ
ّّّّ عموماّّّرّالمبنىّفيهمنّبابّالتصريفّوهوّالتصريفّفيّمعناهّالثانيّ،ّالذيّالّيؤديّتغي ّّّ

ّّّّ إالّأنّّ،ّإلىّاختالفّالمعنى ّ ّّّّ شيئاّّموضوعاتّالهّأضافّإلىّّ ّ،(1)التصريفّفيّمعناهّاألولّمنّّ
 .(2)مثلة(المعانيّفيّاألفعالّ،ّواالشتقاقّ،ّواألّ)كماّيظهرّذلكّفيّأبوابّ

ّ
ّّّّّّ ّتعتمد ّالتي ّوالتمرين ّالترويض ّبها ّيقصد ّالتي ّالمسائل ّاسقط ّالتوكذلك ّّ فكّّعلى ّوكّدّّرّ  ّّّ

ّّّوهوّيصرحّبعدمّأهميةّتلكّالمسائلّوالّيرىّحرجّاّفيّطرحهاّّالذهنّ، ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ،فيهاّّّالنظرّوإهمالّّ
ّ ّفي ّ ّّ)يقول ّاإلعجاز(: ّالنحويّوابدأّناف))دالئل ّيضعها ّالتي ّالتصريف ّمسائل ونّفذكروا

ّ...؟ّ ّكذا ّكذا ّمن ّتبني ّكيف :ّ ّلقولهم ّالنفوس، ّفي ّالمقاييس ّتمكين ّمن ّولضرب للرياضة
ّّّّوكقولهمّ:ّماّوزنّكذاّ...؟ّوّتتبّّّعهمّاأللفاظّالوحشيةّ،ّكقولهمّ:ّماّوزنّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ   ّ  ّّّ ّّّّّّّّ ّّّّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ،ّوماّوزنّغزويت؟ّ

ّوأشباهّذلكّ.ّوقالواّأتشّكونّأنّذلكّالّّيجديأرونان؟... ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّّإالّكّدّالفكرّوإضاعةّالوقتّ.ّقلناّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّّ ّ
ّّّّّلهمّ:ّأماّهذاّالجنسّفلسناّّنعيبكمّإنّلمّتنظرواّفيهّ،ّولمّتعنواّبهّ،ّوليسّيهّمناّأمرهّ(( ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّّّّ(3).ّّ

ّّ
ّّّّّ أبواباّّعنّالجرجانيّ؟هلّتناولّّاألخيرويبقىّالسؤالّّّّّّّ ّالمقّّّ فيّّصدتصرفيةّفيّكتابه)

ّالتثنية ّ)باب ّوهما ّصرفيين ّبابين ّسوى ّهذا ّكتابه ّفي ّيتناول ّلم ّالجواب ّااليضاح(؟ ّشرح
ّّ ،وبابّإّنّوّأنّّالجمع ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ الذينّوضعهماّبعدّبابّانّواخواتهاّويبدوّانّالجانبّالشكليّلهّاثرّ(4)(ّ

ّفيّترتيبّهذاّالباب،ّّوكتابّّ)المقتصدّ(ّّخصصهّّللنحوّ.
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 لفصل الثالثا
  مرحلة النضج واالستقرار  

    
 (ھ238)ت  الزخمشري -1

              (ھ343)ت احلاجبابن  -2

 (ھ339ابن عصفور)ت  -3

 (ھ322)ت ابن مالك -4

 (ھ242)ت أبو حيان األندلسي -2

 (ھ911)ت  السيوطي -3
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 المبحــث األول         521
 هــــ(583)ت ـــري عند الـــــــــــزمخشـــالترتيب         
 

ية لكتابه يشرح فيها منهجه وهذه المقدمات التي شهدناها اوضع الزمخشري مقدمة بد    

عند كل من : ابن السراج ، وابن المؤدب ،   اصبحت سمة بارزة في مرحلة التطور األولى 

ي، وابن جني  وهي ظاهرة استمرت وأصبحت ضرورة من ضرورات علي الفارس يأبو 

 العام ترتيبالوعند  من عاصره ومن أتى بعده ، وقد  أشار فيها  الى   ،التأليف عنده 

                   اب ، مرتب  ترتيبا  بو                               كتاب  في اإلعراب، محيط بكافة األ ))لكتاب يقول وهو يصف كتابه : ل

. وكذلك أشار إلى (1)((أل سجالهم بأهون السقييبلغ بهم االقد البعيد بأقرب السعي ، ويم

أشار إلى  وقد ةاألربع                                                              التقسيم الرباعي في كتابه وكان ملتزما  بما اورده في تلك األقسام 

                                                                              االختصار والتصنيف الذي ال يخل  بكتابه يقول: )) فأنشأت  هذا الكتاب المترجم بكتاب 

القسم و ،  األسماءقسم األول في                                 اإلعراب مقسوما   أربعة أقسام : ال ةالمفصل في صنع

                                      القسم الرابع في المشترك وصنفت  كل هذه و القسم الثالث في الحروف ، و ، األفعالالثاني في 

                                                                         األصناف تصنيفا  وفصلت ك ل  صنف منها تفصيال  حتى رجع كل شيء في نصابه واستقر 

ائد المتناثرة مع في مركزه ولم أدخر فيما جمعت فيه من الفوائد المتكاثرة ونظمت من الفر 

. وهذه المقدمات تعطي (2)اإليجاز غير المخل والتلخيص غير الممل مناصحة لمقتبسيه(( 

                                 
 5: المفصل (5)    

 5المصدر نفسه : (2)   



 مرحلة النضج واالستقرار  الثالثالفصل 

 

 
 

521 

          وذلك أن  اب بو                                                                تصورا  واضحا  عن المنهج الذي سوف يتبعه  واألسس وطريقة التقسيم لأل

 (1). في ذلك الوقت    ا  يتعليم التأليف صار هدفه 

هي  :  لنحو والصرف ، وقسمه إلى أربعة أقسام                                 ضع الزمخشري كتابا  مشتركا  بين افو 
 (2) (، وقسم الحروف ، وقسم مشترك األفعال، وقسم األسماءقسم  )

                                                                              ويبدو من خالل تقسيمه الكتاب أنه يراعي بين مستويات البحث كافة ، وذلك ألدراكه أن  
ء اللغة                                                                         الصرف ال ي درس بمعزل  عن النحو ، والصوت ، والداللة. وهو ما دعا إليه  علما

وهي :  ةالمحدثون من الغربيين والعرب فهم : )) يرون أن مستويات البحث اللغوي كاف
األصوات ، التصريف ، والنحو ، والداللة متشابكة مع بعضها فالتصريف يعتمد على ما 
يقدمه له علم األصوات والنحو يستند إلى ما يقرره علم التصريف ، ويتناول علم الداللة كل 

 .(3)عنى الكلمات(( ما يحدد م
ويرى د. عبدالصبور شاهين انه ال يفصل الصرف عن النحو خط عريض ، بل خط 

فال يجوز عزل أحد  (4)                                                              رفيع جدا  ، حتى أن الظواهر النحوية تتداخل مع الظواهر الصرفية. 
 (5)هذين العلمين عن اآلخر في النظر والتطبيق ، ألن مسائلها متشابكة إلى حد كبير.

الزمخشري المادة الصرفية مع المادة النحوية في هذه األقسام األربعة التي  وقد تناول
تناول في القسم فذكرناها. فقد راعى في ذلك تقسيم الكالم المعهود )االسم ،والفعل، والحرف( 

اب الصرفية ،التي أوردها سيبويه في بداية الموضوعات الصرفية التي بو األول بعض األ
)المثنى والمجموع والمذكر والمؤنث ، واالسم اب هي بو ذه األوه (6)تقترب من النحو.

                                  وأدرج قسما  خاصا  لألسماء المشتركة   (7)(نسوب، والعدد، والمقصور والممدودالمصغر، والم
 . (8)(( األفعالالمتصلة ب األسماءأطلق عليه: ))  األفعالمع 

                                 
 5 :فلسفة التبويب عند النحاة ، كتاب الجمل للزجاجي أنموذجا        ي نظر:  (5)

 138،243،283،335المصدر نفسه،  :        ي نظر: (2)

 47مناهج الصرفيين ومذاهبهم :   (3)

 15المنهج الصوتي للبنية العربية:       ي نظر:  (4)
 222دراسات في علم اللغة:      ي نظر:  (1)

 333،415،536، 3/335الكتاب :  نظر:   ي   (1)

 183،188،138،222،226،212،217المفصل:       ي نظر: (7)

 218المصدر نفسه:   (8)
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مفعول والصفة المشبهة وهي ثمانية أسماء : أسماء المصدر ، وأسماء الفاعل ، واسم ال
وهي محل خالف بين البصريين  (1)ةواسم التفضيل ، وأسماء الزمان والمكان ، وأسم اآلل

وتختلف  األفعالفي العمل وال تتصرف تصرف  األفعالالذين يعدونها : )) أسماء قامت مقام 
تقع مبتدأ أو                             يسند إليها إسنادا معنويا . ف حيثب األسماء                              أبنيتها الختالف الزمان وال تصر ف 

                                                                              فاعال  وبهذا فارقت الصفات .. وجمهور الكوفيين : إنها أفعال ، ألنها تدل على الحدث 
ولعل ترتيبه  (3)في ثالث جهات وتختلف في سبع جهات األفعالفهي توافق  (2)والزمان..((

م و األصل والفرع وهو محل خالف بين النحاة ،فتقديا العمل  قوة                اب نابع    من بو لهذه األ
                                                                                باب المصادر على باب اسم الفاعل هو لتمكنه  وهو غير مقيد بزمان، فهو أصل  يقول ابن 

  (4)يعيش : )) وإنما قدم الكالم عليه ألنه األصل وما عداه من األمثلة مأخوذ منه  ((

 ويقول ابن مالك : )) عمل المصادر عمل الفعل ، ألنه أصل والفعل فرعه ((  )5(  وهو 
ماذهب إليه ابن هشام  األنصاري )6(                                       وهذا ما صرح به الزمخشري أيضا . يقول : )) ويعمل 
المصدر إعمال الفع                                ل مفردا  كقولك : عجبت  من ضرب ز ي   د                         عمرا  ، مضافا  إلى الفاعل  أو 

المفعول(( )7(وجاء بعد باب المصدر باب اسم الفاعل ،ثم اسم المفعول ، والصفة المشبهة ، 
الترتيب هو  وسبب ايرادها بهذااء الزمان والمكان ، ثم اسم اآللة فعل التفضيل ، ثم أسمأثم 

سم الفاعل على في تقديم باب المصدر على اسم الفاعل وتقديم ا السبب نفسه الذي ذكرناه 
حدث اسم المفعول ألن اسم الفاعل يدل على الحدث وفاعله ، واسم المفعول يدل على ال

ومفعوله وبما أن الفاعل متقدم بالرتبة على المفعول اذن اسم الفاعل متقدم على اسم 
المفعول.)8( ، ولعل ذلك الترتيب جاء بقوالب جاهزة من الدراسة النحوية التي وجدت أرضيتها 

انبه  إلى ج ر وقد أفاد منه الصرف الذي  سار المناسبة من خالل تقسيم الكالم أول األم
قاد  والوظائف مرة اخرى ودور االعت  ة                                               وأحيانا يتبادالن العمل  اعتمادا  على  األشكال مر 

                                 
 218:ينظر : المفصل  (5)

 2/27شرح ابن عقيل : (2)

 .4:                                     ي نظر: دراسة في اسم الفعل في العربية (3)

 4/46شرح المفصل:  (4)

 2/434(  شرح التسهيل :5)

 423: الذهبشرح شذور  :ينظر (1)

 223المفصل:  (7)

 186الترتيب في النحو العربي : ينظر: (8)
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 بنظرية األصل والفرع في استنباط الحكم الصرفي)1( في أكثر األحيان. 
فتقديم األول وتأخير الثاني باعتماد أصل كل منهما له االثر في الترتيب ، وكذلك  

                                                                            الصفة المشبهة فهي فرع  على اسم الفاعل في العمل ثم ياتي بعدها األقل وهي أسماء 
 لتفضيل . ا

اب لعله مبني على بو اسم اآللة، وهذا الترتيب لأل وبعدهااسم المكان،  وثم اسم الزمان، 
فاستقر  كما اشرنا الى ذلك سابقا ، األسماء لهذهأساس  نظرية الفرع واألصل وقوة العمل 

 دون اضطراب.  األفعالو  األسماءاب داخل القسم الخاص ببو ذلك الترتيب في األ
وجاءت مباحثه التصريفية   (2)(األفعالقسم الثاني من الكتاب وهو قسم: ) ثم تناول ال

ومعانيها، وجاءت دراسته لألفعال  الثالثية والمجردة والمزيدة ،  األفعال أبنيةمقصورة على 
والرباعي والمجرد والمزيد  مع الزوائد ،ثم الزوائد التي تدخل عليهما ومعانيها. ثم انتقل إلى 

 .(3)وهو قسم ) الحروف( القسم الثالث 
الحروف ال      أن                                                                     وقد ذكر القرني إن الزمخشري لم يتناول شيئا  في هذا القسم معلال  ذلك 

 (4)يصيبها التصريف . 
اب الصرفية بحسب بو تناول ترتيب األ ل (       المفص   وهذا رأي فيه نظر  ألن صاحب )

باالسم تحت قسم        تختص   فنجده كما تناول المواد التي عليه كتابه ، أسسالتقسيم الذي 
 تناول المواد التي يطلق عليها معنى األفعالبالفعل تحت قسم                     والمواد التي تختص   األسماء

تاء التأنيث الساكنة ، ونوني التوكيد الثقيلة ) ومنها  الحروف تحت قسم الحروف
 .(5)( والخفيفة

 ه أراد أن يتخلص من و لعل(6)ثم وضع القسم الرابع واألخير وهو القسم : ) المشترك( 
وقال فيه :  هذا القسم  فافردالثالثي للكالم  األشكال الذي قد تسببه هذه الظواهر للتقسيم 

)المشترك نحو اإلمالة ، والوقف، وتخفيف الهمزة ، والتقاء الساكنين . وحكم أوائل الكلم ، 
فاءين ، والقول فيهما وزيادة الحروف ، وإبدال الحروف واالعتالل ، والقول في الواو والياء 
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اب بو ويبدو أن   ترتيب   هذه  المجموعة من األ (5)(والقول فيهما المين ، واإلدغام  عينين ،
اب نهاية بو ال يبتعد كثيرا عن ترتيب  صاحب الكتاب. فقد  جعل  سيبويه اغلب هذه األ

ثم ختم  المادة الصرفية كذلك فعل  الزمخشري إال أنها جاءت عنده تحت قسم المشترك ،
في القسم المشترك  أيضا وهو  األفعالو  األسماءالذي عالجه بين .( 2) كتابه بباب اإلدغام

 .(3)اب الصرفية بو باب   يعالج الصوت . وهو ما ختم به سيبويه األ
 

اب األخيرة التي أوردها في القسم المشترك أغلبها بو والبد من اإلشارة إلى أن هذه األ
                                                        ،وتعالج التصريف من النوع الثاني ،الذي ال يحدث اختالفا  في تعالج المسائل الصوتية 

                                                                               المعاني وهو ما أشار إليه  ابن عصفور الحقا  الذي بدوره  قسم الصرف إلى قسمين األول 
ما يحدث فيه تغير في المعنى كالتصغير وجمع التكسير، والمصادر، والمشتقات وهذه 

، والنوع الثاني ما لم   األفعالو  األسماءما قسما األقسام وردت في القسمين: األول ،والثاني وه
   (4)يحدث فيه تغير في المعنى.

 
وعن أبي علي الفارسي  في ترتيب   الزمخشري اليبتعد عن  سيبويه ، أنويالحظ 

التبويب.. بل هو امتداد له                                                   اب، إال أنه اعتمد  إلى حد  ما على  ابن السراج في بو بعض األ
التقسيم  اال ان األسس والتقسيمات العامة حيث                   ان منهجا  عاما  من إن لم نقل إنهما ينهج

       نضجا .                                               الرباعي الذي سلكه الزمخشري، جعله أكثر تطورا  و 
 

التخطيط للدرس                                                   التطور الذي نال التأليف على يد الزمخشري كان يمس   أن ويبدو     
عالج المباحث النحوية   فهو كتاب  (5)من قضايا وأحكام . نهشماليوما       معا   النحوي والصرفي

كاملة  ة                               هو ي عتبر مرحلة تامة النمو وحلقو  ))                                     مع المباحث الصرفية عالجا  كامال  شامال  
هي سمة من سمات التطور الواضحة  وهذه اإلضافة(6)الوضع في سلسلة البحوث النحوية(( 

                                 
 335 المفصل:: ينظر  ( 5)

 333المصدر نفسه:  (2)

 4/431الكتاب :  :ينظر (3)
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بداعه في المناسب من التقويم فهي إ اوالتي ))تستحق تسجيلها للزمخشري ووضعها في مكانه
درس في قسم )االسم( موضوعات  إذدمج الموضوعات الصرفية مع الموضوعات النحوية. 

نحوية : كالمرفوعات، والمنصوبات والمجرورات ،والمبنيات ،والتوابع عالوة على موضوعات 
عالوة  األفعالصرفية مثل التصغير ، وصيغ الثالثي والرباعي والخماسي، وكذلك بحث في 

عرابها الفعل الثالثي والفعل الرباعي وهما موضوعات درسها ابن السراج ضمن على بنائها وإ 
والكتاب واضح المعالم مقسم إلى أربعة أقسام وكانت طريقته أن ، (1)وعات الصرفية(( وضالم

)) يخرج عن التقليد القديم ويبدأ بالتحديد في التنظيم المنهجي، وطريقة المناقشات، فقد قسم 
                                           ، والحروف، والمشترك، وكان مثال  يحتذى به في األفعالو  األسماءاب ،أبو  المفصل إلى أربعة
باإلضافة إلى ما اتبعه المصنفون في النحو     ا                      قد  اتبع منهجا  سديدو  ،(2)التأليف النحوي((

 .  (3)قبله
ووضع القسم )المشترك( وهو قسم جديد على مناهج التأليف النحوي لم يسبقه إليه احد، 

نتهى بعده بزمن قصير إذ لم يتأثر به كثير من النحاة ،ولم يغير من واقع وسرعان ما أن ا
التأليف ، ولم يذكره إال ابن الحاجب ، فقد ذكره في شرحه للمفصل وهو أمر البد منه ألن 

 (4) الشارح يتبع المصنف.
اب وتقسيم بو وشرح ابن يعيش كتاب المفصل للزمخشري وقد تابعه في ترتيب األ

هـ ( 732الفداء ) أبوسع في شرح المواد الداخلية حتى استوفاها. وقد أخذ الموضوعات وتو 
                                                                                   ترتيب الزمخشري فألف كتابا  أسماه ) الكناش في النحو والتصريف( وقسم الكتاب على أربعة

أقسام : )) االسم ، والفعل ، والحرف، والمشترك(( فأخذ مادته من كتاب ابن الحاجب   
   (5)وترتيبه من الزمخشري .

                
 

                                 
 221مناهج التأليف النحوي : (5)

 25:ة نظم الكافية شرح الوافي (2)

 68ابن الحاجب النحوي .  :ينظر (3)

 222مناهج التأليف النحوي :  :ينظر (4)
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 المبحـــــث الثـــــــاني                 
 هـــ( 646)ت عند  ابن  الحــــــاجب الترتيب             

اب في كتاب الشافية البد من التطرق إلى الكافية بو : قبل عرض ترتيب األ  الكافية 
الحاجب قد قسم الكافية . وبما ان ابن  أبواب النحومع  ردتاب صرفية و أبو وما ورد فيها من 

ن وضع بابا في  معنى الكالم والكلمة ، ثم اإلعراب ،ثم أإلى أقسام واضحة المعالم ، فبعد 
الممنوع من الصرف ، بدأ تقسيمه األساسي بالمرفوعات ، ثم اإلعراب، ثم المجرورات ، ثم 

 .المبنيات . وهذه أقسام نحوية خالصة
ر، والمؤنث، ) العدد، والمذكرفية وهي : ص    ا  ابو أبقد أورد تحت هذا القسم النحوي ف  

مع ) جمع المذكر السالم ، وجأقسام هي  ةوقسم المجموع إلى ثالث(1)( والمثنى ،  والمجموع
المحدثين  تسمية جديدة عند أخذت األخيرةاب بو وهذه األ(2)( المؤنث السالم ، وجمع التكسير

                                       الترتيب اعتمادا  على المعنى القائم في  اب بهذابو ومجيء هذه األ،اب العددية بو األوهي :
 والعد  الترتيب من خالل  خراآلالباب والذي من خالله يكون االنتقال إلى الباب ذات 

 التصاعدي .
الصفة   ) المصادر ، ثم اسم الفاعل ، ثم اسم المفعول ، ثم ثم تناول بعدها مباشرة   

اب بالترتيب السابق بو ،ومجيء هذه األ(3)(  األفعالالمشبهة ، ثم اسم التفضيل ، ثم اسم 
سببه هو ))االشتراك في الصيغ الصرفية... والصيغ المشتركة كثيرة وأن معظمها جاء في 
باب المشتقات فالصيغ المشتركة جاءت بين اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، 

المادة  ذه األبواب فيه تناوليولوحظ انه لم  (4)وصيغ المبالغة،واسمي الزمان والمكان(( 
وهما: )باب الصفة   منها فقط بابين لىلم يتطرق  إففي الشافية  التي درسها الصرفية

نظر في  ه   ل  ،فلع ولعل تكرار هذين البابين ليس من قبيل السهو  (5)(المشبهة( و)باب الجمع
على  األبوابفيصنف  المادة الداخلية فمنها مايشترك بين الدرس الصرفي والدرس النحوي 

الجوانب التي                                                                  . واما التي تقترب من النحو نجده قد تحدث عنها في الكافية متناوال  أساسها
                                 

 33-38                  ي نظر: الكافية : (5)

 42-33 /1                    ي نظر: المصدر نفسه : (2)

 44-42-41-42                    ي نظر: المصدر نفسه : (3)

 118:  الصرفيةالصيغ المشتركة في األبواب  (4)

 65:الشافية،و 41الكافية:       ي نظر: (1)
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الحادث بأثر اإلعراب ووضع هذه المادة في قسم الصرف ألنها تقترب منه  التغييرتتعلق ب
 .الذي يسببه التركيب السياقي سببه ليس اإلعراب التغيير            كثيرا  وألن 

 
جعل أغلب  التزامه بهذا الترتيبإلى المادة النحوية فقط. ولعل   األفعالوتطرق في باب 
 موسى الدكتور  ويرى ن ابن الحاجب سار على ترتيب الزمخشري ،أالباحثين يميلون إلى 

،  األسماءمنهج الكافية يشبه منهج المفصل اال ان المفصل مقسم الى  أن:  بناي علوان
،و الحروف  األفعال، و األسماءه ابن الحاجب في ، وقد تابع، والحروف ، والمشترك األفعالو 

 (1). ،وحذف المشترك
حاجب جرد المادة النحوية ابن ال ))                                               وقد ذكر الدكتور كريم حسين ناصح رأيا  مفاده أن: 

اوردها ابن الحاجب  ةصرفي    ا  ابأبو الن هناك  ؛فيه نظر رأيوهذا  (2)((من مادة الصرف       تماما  
: العدد ،و المذكر والمؤنث ، والمثنى ، والجمع : وجمع  مع النحو  في قسم المبنيات هي

اب التي تناولها بو هي األو  (3) المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم ، وجمع التكسير.
 .ة واضحةياب صرفأبو وهي  (4) األسماءالزمخشري في قسم 

 
دليل على  وكذلك تناول موضوع نوني التوكيد )الثقيلة والخفيفة( في قسم الحروف هو      

مع النحو وهذا منهج وجدناه في الصرف اب أبو ان  ابن الحاجب ساير الزمخشري في دراسة 
الذين ذكروا بأن ابن الحاجب يتفق مع الزمخشري في ذهب مذهب أ، و مرحلة التطور األولى

طارق عبد عون الذي  .إطار الترتيب العام الذي استقر بين الكافية والشافية وهم كل من : د
واثبت فيها  (5)موازنة بين الزمخشري في كتابه المفصل وبين ابن الحاجب في الكافيهعقد 

   .             فروقا  بسيطة 
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  الشــــافية في علــــم التصــــريف   
     

بدأها ابن الحاجب بتعريف موجز للتصريف قال فيه : )) التصريف علم بأصول يعرف بها 
وقد اعترض الرضي على كلمة )علم باصول(   (1)الكلم التي ليست بإعراب(( أبنيةأحوال 

الكلم( في  أبنية                                                              ألنه يرى أن  االصول هي التصريف وليس العلم بها، وكذلك ناقش معنى )
ير البنائي الصرفي وذلك ألن : الحرف يالتعريف واخرج الحرف األخير من دائرة التغ

ثم ، (2) لحركة اإلعرابألن الحرف األخير   ال تعتبر حركته وسكونه في البناء األخير 
 علىاليخفى                                                                          تناول الميزان الصرفي وافرد له عنوانا  في باب مستقل ومثل له بصورة موجزة و 

تحت مسميات  المتأخرينالصرفية عند اغلب  األبوابسار مع  يالباحثين بان الميزان الصرف
 سبقه وقدكما فعل ابن الحاجب                        يعقدوا له بابا مستقال   إن)التمثيل(  دون  أهمهاكان 

                                                          انه لم يفرد له بابا  خاصا  كما فعل صاحب الشافية وقد تابعه  إالالزمخشري في التعريف 
هو و الرضي في تفصيل الميزان الصرفي واشار الى ان صياغة الميزان على وزن )فعل( 

  (3)بيان الزائد من األصلي . ليس صيغة مشتركه بين الكلمات وإنما القصد منه فقط 
 

امتداد  وهو  مثل حلقة الوصل بين النضج واالستقرار ن ترتيب ابن الحاجبايبدو و      
عند بذاتها  جديدة لم تكن لها عنوانات قائمة     ا  ابأبو تناول  ألنهوذلك  ،مرحلة التطور األولىل

                                                                              السابقين ومنها: )الميزان الصرفي ، واسم المر ة ،والخط، والمصدر الميمي،وباب اسم 
الشارح توسع في  إن إالد تابعه الرضي في هذا الترتيب أيضا التفضيل في الكافية( وق

                                                                                       المادة الداخلية وله أراء جديدة تخالف أراء النحاة ومن هذه اآلراء أن ه :لم ي ر  مانعا  من 
، (اشتقاق اسم التفضيل من الفعل الناقص نحو ( وهذا تطور        صار  على مستوى المادة                     وكان 

                                 
 53ابن الحاجب  ةشافي ينظر  (5)
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الناقصة كما فعل  األفعال           بابا  لهذه  الرضي                 العام، وقد افرد  الداخلية باإلضافة إلى التقسيم 
 (1) ابن الحاجب.

ثم انتقل الى (3) ، ثم باب )الصحيح والمعتل((2)باب )القلب المكاني(  تطرق الى ثم      
 . بنيةوبدأ  بالثالثية ، ثم الرباعية ، ثم المزيدة منها ، ثم  تناول أحوال األ بنيةاأل

(  التي ذكرها ابن الحاجب والتي بنيةاألالرضي في شرحه على )أحوال وقد اعترض      
قسمها إلى أنواع هي : )) قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع ، واألمر، واسم الفاعل، 
واسم المفعول، والصفة المشبهة، وفعل التفضيل ، والمصدر ، واسمي الزمان والمكان، 

واالبتداء، والوقف، وقد تكون  ،لتقاء الساكنينوالجمع، وا ،وبسواآللة ، والمصغر والمن
، وقد تكون  اإلمالةكللتوسع كالمقصور والممدود، وذي الزيادة ، وقد تكون للمجانسة 

 .(4)لالشتقاق كتخفيف الهمزة ، واإلعالل ، واإلبدال ، واإلدغام ، والحذف (( 
  

اء وحال البناء وهو يرى: وقد ناقش ذلك الترتيب من خالل اعتراضه  فقد فرق بين البن     
الكلم ، ال  أبنية بها اب هو علم بأصول تعرفبو هذه األ أبنية                         ان القانون الذي ت عرف به 

  (5)أحوال أبنيتها.
))االبتداء، واإلمالة ، وتخفيف الهمز،   وهي : بنيةاألأحوال  الرضيوقد حدد      

 (6)ساكنين ((. واإلعالل واإلبدال ، والحذف وبعض اإلدغام وبعض التقاء ال
: جمع بناء وهو عدد حروف  بنيةوقد أخذ بعض المحدثين هذا التقسيم وقالوا : ))األ     

والمضارع ،واألمر، واسم الفاعل،   يالكلمة المرتبة وحركاتها وسكناتها، مثل : بناء الماض
 :  بنيةوالمصغر، والمنسوب، والتثنية، والجمع..وأحوال األ  واسم المفعول، وبقية المشتقات

                                 
 34الردود الصرفية عند الرضي االستر اباذي:       ي نظر: (5)

 62:  ابن الحاجب شافية ينظر  (2)

 62:                  ي نظر: المصدر نفسه (3)

 61المصدر نفسه: (4)

 4/ 1شرح الشافية: (1)

   5/ 1المصدر نفسه:       ي نظر: (1)
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اإلعالل، واإلبدال، واإلدغام في كلمة ،وااللتقاء في كلمة واالبتداء واإلمالة، وتخفيف 

  بناء فليس   كلمتين  في  غامواإلد ،والتقاء الساكنين في كلمتين ،الوقف )ثم    (1)الهمزة((
 ،(2) (والحال 

ذلك كتاب: )الواضح                         معتمدا  تقسيم الرضي ومن ،ومن المحدثين من ألف في البناء فقط    
في الصرف( ألبي مصطفى البغدادي الذي اعتمد التقسيم األول لألستراباذي والذي تحدث 

  فيه عن البناء فقط. 
( التي أشار إليها ابن الحاجب وقد بنى ترتيب كتابه بنيةاألومن خالل هذا العنوان )أحوال 

  هي: أقسام                                                      على حده  وتعريفه لهذا الباب ، فقد قسم هذه األحوال إلى 
واسم  واسم الفاعل ، واألمر، المضارع،و : أطلق عليه: الحاجة ويشمل:)الماضي ،األول  

 واآللة، الزمان والمكان، واسمي والمصدر، التفضيل،المفعول ، والصفة المشبهة وافعل 
هذا  الرضيوقد قسم  (3)والجمع، والتقاء الساكنين، واالبتداء،والوقف( والمصغر والمنسوب،

  . (4)سم إلى ثالثة أقسام األول: يحتاج لهذه األشياء لتغير المعنىالق
     

اب األولى هي : )الماضي، المضارع،واألمر واسم الفاعل، بو ووضع تحت هذا القسم األ    
فعل التفضيل ، والمصدر واسمي الزمان والمكان ، واآللة أواسم المفعول، والصفة المشبهة، و 

اب الثالثة)التصغير،النسب،ثم الجمع( بو ومجيء هذه األ ،الجمع(، والمصغر، والمنسوب ، و 
ألنهم قصدوا بالتصغير والنسبة االختصار كما في التثنية والجمع  ))بهذا الترتيب   ذلك:

ر من منسوب إلى                                         قولهم ر جيل أخف من رجل صغير، وكوفي أخص  و وغير ذلك 

                                 
  34المغني في تصريف األفعال: (5)

  23: المصدر نفسه (2)

 5شرح الشافية : (3)

 127:  الصرف ،شرح وتوضيح على تهذيب البناء ينظر الواضح في (4)
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بالترتيب الذي  اب بو أتي بهذه األولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن الحاجب ي (1)((الكوفة
  .اشرنا إليه وهو ما علله الرضي

                                   اب ولم يخالفا التقسيم الذي ذ كر في بو وقد سار المصنف والشارح في ترتيب هذه األ     
 ( في الشافية. بنيةاألباب )أحوال 

      عد ه   التقاء الساكنين ، واالبتداء والوقف الذي(: االضطرار وجعل في هذا التقسيم  الثاني 
  (2)(    ا  وليس ضروري    ا  مستحسن

وقد أشكل الرضي علي ابن الحاجب عندما جعل باب المقصور ، (3)ع: التوس الثالث
                                                                                والممدود وباب الزيادة في قسم التوسع: )) الن القصر والمد إنما يصير  إليهما في بعض 

تكون للتوسع، وقد اب الزيادة قد أبو               وكذلك يرى ان  (4)االستثقال((  تضاهقاالمواضع بإعالل 
    ع ل.          ع ل وم ف       م ف      ل     ع     ف       : أ   مثلتكون للحاجة كما في المصادر المعتلة الالم 

(5)   

 (6) : للمجانسة وهو باب اإلمالة.الرابع
 
  (7): االستثقال : وهو: )تخفيف الهمزة ، واإلعالل، واإلبدال واإلدغام ، والحذف(الخامس  

ف والبالغة التي تعتمد المعاني وهذا بدوره يصنف بين الصر  يزاوج                     ويالحظ ان  ابن الحاجب 
أ كيت بطبيعته الذي علم المعاني و الى                     تطور    واضح   يستند   ذاوه، جديدا       يفا  ناب تصبو األ

في  (8)( المعجم ،وهو ما وجدناه عند ابن جني عندما أورد باب )تغير الشواهد والحجج على 
اشار الى المعاني بباب مستقل، وبعد ان  المنصف اال انه لم يصنف كما فعل الرضي  بل
وهذا  (3)( انتقل إلى )مسائل التمارين( بنيةانتهى من التقسيم الذي أطلق عليه :)احوال األ

                                 
 1/132:،شرح وتوضيح على تهذيب البناءالواضح في الصرف (5)

 66المصدر نفسه :ينظر: (2)

 62الشافية:ينظر:  (3)

 66/ 1شرح الشافية : (4)

 1/66ينظر شرح الشافية :  (1)

 61شافية ابن الحاجب: :     ي نظر (1)

 61المصدر نفسه:       ي نظر: (7)

 555: المنصف       ي نظر: (8)

 122الشافية:      ي نظر:  (1)
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ومنهم : سيبويه ، والمبرد، والمازني، وابن السراج،  المتقدمينعند                    الباب كان له صدى  
ومن الصرفية بعد ان ارتاض المتعلم هذا الباب يأتي نهاية المادة  انوآخرين وبطبيعة الحال 

  يقوم بالتطبيقات العملية.     ثم  
 
وقد اعتمد ابن الحاجب على كثير من العلماء السابقين مع تفاوت النقل عنهم ، وقد أخذ    

                                                                                    الترتيب عن الزمخشري والمادة من صاحب الكتاب كثيرا ، ويأتي في مقدمة العلماء الذين نقل 
معتمدا سيبويه في شرح الشافية))ولقد أكثر النقل عنه في ثنايا عنهم  وتابعه الرضي ايضا 

ويه في شرح وقد تردد اسم سيب (1)                                                          شرح الشافية مما يؤكد اعتماده على سيبويه اعتمادا  كبيرا (( 
 (2)               واحدة أحيانا .المسألة الوستين مرة. مع تكرار اسمه في                       الشافية مائتين وستا  

. بعدها ختم ابن الحاجب كتابه بباب أطلق عليه  (3)بوتابعه الرضي في ترتيب هذا البا
 .(4))الخط(

وهو باب جديد لم نعهد له وجود عند العلماء في المرحلتين السابقتين. وتناول في هذا 
                                                                                       الباب أسماء الحروف وكيف يمكن كتابتها ، وتناول أيضا  الفرق بين كتابة تاء التأنيث والهاء 

وتناول كتابة االسم المنقوص وكيف  ،                       اول كتابة  تنوين )إذا (لمؤنث ، وتنا الزمتوالتاء التي 
( وتطرق أيضا  في هذا الباب الى همزة                                                                                تحذف الياء ويعوض التنوين بدال  عنها كـ)قاض 

                                            وتطرق إلى الواو في نهاية )عمرو( فرقا  بينها  ،الوصل والقطع ومواقع الهمزة عند الكتابة
 هللا الرحمن الرحيم( لكثرته .  بسمقاصهم األلف من )                                    وبين )ع م ر( للكثرة وتطرق فيه إلى إن

 
من خالل العرض السابق يتضح لنا ان الترتيب العام عند ابن الحاجب و 

وهو  بنيةاأل، أحوال بنيةكاآلتي:)التعريف بالتصريف، الميزان الصرفي، القلب المكاني ، األ
نف كتابه ، ثم مسائل التما وبهذا .رين ،ثم الخط واإلمالء(                                                        القسم األكبر الذي بنى عليه المص 

 .انتهى كتاب الشافية البن الحاجب

                                 
 137:التصريف عند سيبويه وموقف الرضي منه (5)

 137المصدر نفسه: ينظر:  (2)

 4/312شرح الشافية:       ي نظر: (3)

 123الشافية:      ي نظر: (4)
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 المبحــــــث الثـــــــــالــــــث                                        
 (هـ 666ابـــــن عصفـــــــور) عند  الرتتيب         

ستطاع ابن عصفور أن ينحو بالصرف إلى أوضح صورة كما فعل ابن الحاجب، ا
 بأن   ذلك            مشيرا  إلى  أحسن ترتيب                      ين له فقد رتب  كتابه                            لرضي ،معتمدا  العلماء السابقوا
... فتركوا التأليف فيه والتصنيف إال القليل منهم فإنهم قد ه لغموضهبو االنحويين قد ه )):

                                                                               وضعوا فيه ما اليبرد غليال  ، وال يحصل لطالبه مأموال  ، الختالل ترتيبه وتداخل تبويبه، 
                                                                               عت  في ذلك كتابا  رفعت  فيه من علم التصريف شرائعه وملكته  عاصيه وطائعة، وذللته ضو و 

عند ابن عصفور هي إحدى سمات  ةوهذه المقدمة التفصيلي  (1).((بحسن الترتيبللفهم 
التي تبدأ عند  هذه المرحلةالتطور التي شهدناها في المرحلتين األولى :مرحلة ابن السراج، و 

                                                                    بن عصفور فاقهم في تلك المقدمة التي لم يترك فيها شيئا  غامضا  يختص  الزمخشري ولعل ا
حاجة الناس إليه وشرف هذا العلم والمنهج و الهدف منه ويذكر  بالتصريف إال وتناوله ، 

تعريف التصريف، ذكر                                   تناول قسما  منه وترك القسم االول،  وذكر انهالذي سوف يتبعه 
بين ماال يدخله . وهذه االضافات التي استطاع ابن والتفريق بين ما يدخله التصريف و 

لكتاب ثم انتقل الى ل  عصفور من خاللها ان يبني معالم كتابه عليها وكأنها الصورة الكلية 
 التفصيلة.تفصيل المادة داخل الكتاب وهي الصورة 

لترتيب فهو يعلل ان                                                   من خالل ذلك نعلم انه قد وضع كتابه مبنيا  على أحسن او  
في فهم الكتاب وتفضيله على غيره عند طالبيه ، وان العلماء الذين ألفوا في         ب سبب  الترتي

                                                                           وصرفوا اهتمامهم عن الترتيب كان سببا  في ابتعاد الناس عن هذا العلم وهو اشرف  الصرف
 العلوم ألنهم لم يراعوا الترتيب الذي يدخل قلب عاصيه وطائعه.

جعل  :القسم االولقسمين  علىول الصرف وقسمه وبعد هذه المقدمة التي اوردها بدأ بتنا 
رب   ض  ر ب  و  رب                                                                الكلمة على صيغ مختلفة ، لضروب من المعاني ، نحو ض  ،            ،وت ض 

ر ب( قد    ر     ط            ب  ، واض     ر     ا     ض      وت                                                                  ب  ، فالكلمة التي هي مركبة من : ضاد ،وراء، وباء،نحو )ض 

                                 
 11:  الممتع في التصريف (5)
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صيغة االسم ، للمعاني التي  المختلفة لمعان مختلفة ، ومن هذا النحو بنيةاألبنيت هذه 
 .                                         من التصغير والتكسير نحو )ز ييد( و)ز ي ود(يه تعتر 

وقد .  (1)فوهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين ان يذكروه مع ما ليس بتصري
 على معرفة األصلي من الزائد .    ا  أشار إلى انه لم يضمنه هذا الكتاب وان كان أكثره مبني

ير الكلمة عن اصلها من غير ي))هو تغ صريف عند ابن عصفور:من الت والقسم الثاني
ل  إلى    :  تغيرهم  نحو   في الكلمة  طارئ                داال  على معنى  يريالتغ  ذلك  ان يكون              ق و 

في : )النقص، والقلب، واالبدال، والنقل(  ومن  التغيير وقد حصر هذا النوع من (2)( (   ل     ا     ق  
                                                       فهو يريد ان يقدم تصورا  لهذا العلم من خالل أقسامه. فيرى خالل التقسيم الذي أشار إليه . 
 ان  للمباحث الصرفية جانبين .

ات التي تحدث للصيغ وارتباطها في تغيرها بالمعاني التي التغيير  : دراسته لتلك األول
تؤديها كل صيغة. ولعل غاية هذا الجانب هو تحديد العالقة بين بنية الكلمة والمعنى الذي 

 . تدل عليه
ر يبين هذا التغي كون ثمة رابطيان  من غيرير الذي يحدث للكلمة ي: دراسة التغالثاني

الذي  التغيير هذا  أن إال)قول(  أصلها    ن  إ إذ  ة،                                     والمعنى ،فجاءت كلمة )قال( مثال  متغير 
أصاب كلمة )قال( اليرتد إلى معنى وال يرتبط بداللة، بل هو تطبيق لمجموعة من المؤثرات 

بعد ذلك انتقل ابن عصفور إلى ذكر القسم األول   (3)ة والنظم المقطعية للغة العربية.الصوتي
اب من بو ابن السراج   في ترتيب بعض األ ه وبينبين         تشابها  من التصريف. ويبدو ان هناك 

وفي أخذه  االطار العام لهذين القسمين من كتاب األصول، الذين أوردهما ابن  هذا القسم ،
والقسم  (4)ين حروف الزوائد. يوتب بنيةاأل :القسم األولكتابه. فتناول في  السراج نهاية

 (5)والنقل واإلعالل ((.  ،الحذفو القلب، و :تناول فيه التصريف الذي يشمل ))االبدال،  الثاني

 ال تبتعد في إطارها العام عن    ا  وهو ماوجدناه عند ابن السراج فقد قسم كتابه األصول أقسام

                                 
 15تع في التصريف:ينظر :المم (5)

 15نفسه: المصدر (2)

 132جهود ابن عصفور في التصريف : :     ي نظر (3)

 33:في التصريف الممتعينظر: (4)

 223: ينظر: المصدر نفسه (1)
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وهما:   (1)ابن عصفور نهاية الكتاب. أوردهمالذين الال انه وضع القسمين كتاب سيبويه إ
الذي   التصريف منوحروف الزوائد والقسم الثاني  بنيةاألالقسم األول من التصريف يبدأ من 

  .  (3)(  ، والنقل،واإلعالل والحذف وفيه :)اإلبدال، والقلب ، (2)بدأه باالبدال. 
  

التي يتوصل   ةواألدللقسم األول وهو ))تبين الحروف الزوائد وتناول الباب األول من ا
ألنه يبنى   وقد علل سبب ابتدائه بهذا الباب وذلك :(4)بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها(( 

 . للذين جرت عادت النحويين بذكرهمامعرفة التصغير والتكسير ا
ودرس (6)( األسماء أبنيةاب )بثم انتقل إلى،(5)قسمين علىثم تطرق إلى االشتقاق وقسمه 

  ، الشك في المجرد ،ثم الرباعي المجرد ،ثم الخماسي المجرد : هي األبوابفيه مجموعة من 
 بنيةاأليدرس  ألنه وهذا الترتيب في هذه الموضوعات اليشوبه الخلل في دقته ووضوحه

د وتناول فيه: . ثم تناول الثالثي المزي بنيةاألبطريقة تصاعدية كما كان يفعل سيبويه مع 
    . (7)( الرباعي المزيدو  ،أحرف ة)المزيد بحرف واحد ،ثم مزيد بحرفين، ثم مزيد بثالث

 
لى أحرف، ثم انتقل إ ةوتناول فيه المزيد بحرف واحد ، والمزيد بحرفين، ثم المزيد بثالث

وقد أشكل  (8)  (األفعال أبنية)باب  انتقل إلى  األسماء  أبنية ( وبعد أن انتهى من)الخماسي
فقال نرى الدكتور رزاق جعفر على ترتيب ابن عصفور واشار إلى أنه ربط االسباب بالنتائج 

 (3)قبل حروف الزيادة وأماكن زيادتها((  األفعالو  األسماء أبنية))جاء ب       ان ه قد
 األسماء أبنيةلم يلتفت إلى قول ابن عصفور في سبب تقديمه باب  ولعل الدكتور

اب فكان ذلك التقديم هو األدلة التي ذكرناها والتي يتوصل بها بو ها من األعلى غير  األفعالو 
                                                                                    إلى معرفة األصلي من الزائد يقول:))ولما كان النظير والخروج عنه ال ي علمان إال بعد معرفة 

                                 
 137/ 3األصول :ينظر:  (5)

 231الممتع :ينظر:  (2)

 222، 175،227نفسه  :              ي نظر: المصدر (3)

 13الممتع :  (4)

 51الممتع : ينظر: (1)

 32نفسه :               ي نظر: المصدر (1)

 36،43،63،81                   ي نظر:المصدر نفسه : (7)

 124:المصدر نفسه:      ي نظر:  (8)

 133: تقويم المنهج الصرفي (1)
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،  األسماء أبنية                                         وضعت  من اجل ذلك بابين ، حصرت  في احدهما  األفعالو  األسماء أبنية
لم يكن ترتيبه   األفعالو  األسماء أبنيةتناولها قبل باب  واألدلة  (1)((فعالاأل أبنية خرآلاوفي 

. وابن السراج تناول التقديم والتأخير علل سبب ذلك ه    ألن  لها مضطربا في هذا الموضع 
فلم يذكر الباحث هذا التقديم والتأخير  (2).األفعالو  األسماءحروف الزوائد بعد باب ابنيه 

 .يدرس تقويم المنهج الصرفي عند الصرفيين النهولم يشكل عليه  راجالذي أورده ابن الس
  

. وهذا ماوجدناه عند كل من أيضا األفعالعلى  األسماء ويالحظ ان ابن عصفور يقدم 
علي الفارسي ،وعبد القاهر الجرجاني ، ي أب : سيبويه ،والمازني ، وابن السراج ، و

 أبنيةاالسم على  أبنيةقدم  إذي شرح الشافية. ف الرضي  موالزمخشري ،وابن الحاجب وتابعه
الفعل. وهذا الترتيب غالبا ما نجده في  اكثر المصنفات النحوية والصرفية ولعل تقديم االسم 
على الفعل سببه علة األصل والفرع التي بحث فيها كثير من  العلماء والتي على أساسها تم 

( ليه السالمالفعل هو اإلمام علي )عاب. وأول من قدم االسم على بو تصنيف اغلب  األ
عندما دفع بصحيفة إلى أبي األسود الدؤلي قسم فيها الكالم كله إلى : اسم ،وفعل، وحرف . 

 (3)وأمره ان يتم عليه وان ينحو نحوه. 
   

ان ابن عصفور  في هذا الباب ويالحظ  (4)(األفعال أبنيةمعاني ذكر )ثم تناول باب      
وهذه سمة من ، يزاد على ذلك مراعاته المعنى والداللة المعجميةلصرف مازج بين النحو واي

وهو مستوى من مستويات اللغة عند اغلب ،                    عقده  )باب المعاني( ف ،سمات التطور الواضحة
وعبد ، األفعال                          فقد عقد بابا  للمعاني بعد  ،البالغيين ، ونجد ذلك عند عبدالقاهر الجرجاني

 ترتيب ال                 مقدما  المعنى في  ة،لذين درسوا مستويات التركيب كافالقاهر الجرجاني من العلماء ا
ومعاني  شياء،ألصحة مذهبه على صناعة ا فييعتمد  ابن عصفور قد كانو  ،األلفاظعلى 

استدالله على اصول بعض الكلمات المشتقة من خالل المعاني التي المفردات ومن ذلك 

                                 
 23ينظر :الممتع :  (5)

 3/231              ي نظر: األصول:  (2)

 42-1/33باه النحاة : نأباه الرواة على نا :ينظر (3)

   222:ينظر :الممتع (4)
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فأن العرب تتشاءم به وتزعم  (االغتراب)تحملها كما في لفظة غراب فيرى انها مأخوذة من 
انه دال على الفراق ، وكذلك) جرادة (مشتقة من الجرد، كذلك استدالله على امتناع   بعض 

 الن السخي مشتق من )السخاوية (وهي االرض الرخوة  (بالسخيالعرب  عن وصف  هللا )
نظر في معنى اللفظة ، ولهذا كان ي (5)النه اوسع في  معنى العطاء( بالجواد )  و وصفوه

 قبل البحث في اشتقاقها.

 والحروف  بنيةاألاب التي تبدأ من بو وسيبويه في ترتيب هذه األ  جالسرا               فهو متابع  البن
)تبين الحروف باب بدأ ابن عصفور بـ (2)( علم حروف الزوائد فكما بدأ سيبويه بـ) ،الزوائد
تناول . (1)األفعال أبنيةوبعدها  (4)فات أوال والص األسماء أبنيةوكما بدأ سيبويه ب(3)( الزوائد

                عصفور بابا  بعد  وقد عقد ابن (7).        ثانيا   األفعال أبنيةثم  (1)أوال. األسماء أبنيةابن عصفور 
عنوانا مستقال  عند صاحب  الباب هذالولم نجد  (8)األفعاللبيان معاني هذه  األفعال أبنية

 الشرح و التفصيل. أثناءداخل الموضوعات       ا  غالب بنيةاأل انيألنه   يفسر مع ،الكتاب
 

  

 ةالمجرد : فقدموتناول في هذا الباب بعض المظاهر التي يشترك بها الصرف مع النحو    
: يجيئان متعديين وغير متعديين، فالمتعدي منهما               ف ع ل وف عـ ل((ومثل لها بقوله ،من الزيادة
ر ب  ( ،          )ض  ل م ( وغير المتعدي ، ق ع د  ر  ((                                 و)ع                  ومثل لها ايضا   ،            غير المجر دةثم  (1)         وأش 

 :اي  المتعدي وغير المتعدي الذي لحقته الزوائد  نحو:)اسقيته(التي تشترك بين  بنيةباأل

                                 
 13تع :( ينظر : المم1)

 4/253ينظر الكتاب :( 2)

 13:الممتع :ينظر  (3)

 043-4/242: الكتاب       ي نظر:  (4)

  338-4/243 : المصدر نفسه       ي نظر:  (1)

 32:  الممتع      ي نظر: (1)

 34المصدر نفسه :  (7)

 222المصدر نفسه :( 8)

 220 -222المصدر نفسه :(1)
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رته( ، وكذلك غير المتعدي نحودعوت له بالسقيا،  ب ح  (                                 و)كس  (         س  النوع من  وهذا          ،وه ل ل 
 ظاهرة من ظواهرويبدو ان هذه اللم الداللة الدراسة قائم على المزج بين النحو والصرف وع

الزمخشري الذي تناولها  ابن السراج، وابن جني ، و   عند كل من :التطور التي وجدناها 
وعبد القاهر الجرجاني  (1). اب بدأها بالمتعدي وغير المتعدي وانتهى بالتعجبأبو على شكل 

 . (2)(األفعال                        الذي افرد بابا  )لمعاني 
 

وكذلك  ،(3) البن جني فقد أضاف باب :)الشواهد والحجج( في )المنصف (أما بالنسبة 
وقد درس ابن  (4).الكافيةحظا من الدراسة  عند ابن الحاجب في  المعاني أبواب أخذت

وقد أشار إلى أوزان تلك  ،األفعالعصفور في هذا الباب ظاهرة التعدي واللزوم في بعض 
: يجيئان متعديين وغير                               من  ذلك قوله: ))ف ع ل،وف ع ل  ف والتي تشترك بالتعدي واللزوم. األفعال

لمتعدي ، و ع  ر ب  ...   م                                 ين فالمتعدي منهما:ض  ر  في  وضعو  (5)((                                   ، وغير المتعدي : ق ع د، و أ ش 
واليختلف فيه عن المواد وكأنه يمزج بين النحو والصرف  األفعالمعاني هذه  هذا الباب

                     ه . قال تعالى: )تلقف    ف     ق     ل                                كون متعدية وغير متعدية نحو ت                   يقول:))ت ف ع ل: ت                  داخل المعاجم مثال  
  .(6)(( [.... ولها ثمانية معان117:األعرافما يأفكون(]

 
هذه المعاني ومنها :))الحرص على اإلضافة ، فإذا اراد الرجل ان يدخل نفسه بعدها تطرق ل

  األمثلة بأبيات من الشعر ثم مثل لتلك   (7)(     م      حل         ع، وت     ج     ش                               في الشجعان والحلماء قيل : ت  
 وهكذا.

                                 
 275،258،253،263،263،272المفصل: :ينظر (5)

 48:في الصرف المفتاح      ي نظر: (2)

 555المنصف:      ي نظر: (3)

 43-48-47في النحو،البن الحاجب: ة            ي نظر:الكافي (4)

 121             ي نظر:الممتع: (1)

 122             ي نظر:الممتع: (1)

 123المصدرنفسه: (7)
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قول: ))أمان الها عشرة يجمعها دبعدها انتقل ابن عصفور إلى حروف الزيادة وعد  
العلماء السابقين ومنهم : سيبويه، والمازني، وابن جني،                                      وتسهيل(( وقد أورد هذا العدد متابعا  

لعلة الثالثة وهي: على الفارسي ،وغيرهم... وقد جعل اصل حروف الزوائد حروف ا أبوو 
وأخرها  ةوائد وأصول ايضا فجعل األلف زائد)الواو ،والياء،واأللف( وقسم هذه الثالثة الى ز 

الزوائد  من                                                                             الى نهاية هذه الثالثة في الترتيب. ألنه يرى بأنها منقلبة دائما . وكذلك لم يعدها
،  (1)من البناء((. ليس راآلخ                      حينئذ  حركة  و:) حركة تكون   ألنهااألصلية في نهاية  البناء 

ثم باب : مايزاد من الحروف من  (2)ثم تناول األماكن التي تزاد بها هذه الحروف.
اب مع صاحب بو ولم يختلف ترتيب هذه األ (4)ثم ختم هذا القسم بباب التمثيل. (3)التضعيف.

بعدها   (6)بعد باب: )مواضع حروف الزوائد( (5)(الكتاب الن سيبويه اورد :)باب التضعيف
 وجاء هذا الباب خاتمة للقسم االول من التصريف عنده،  (7)وأورد :)باب التمثيل(

وكذلك فعل في خاتمة القسم الثاني من التصريف. بعد باب التضعيف. إال أن صاحب 
 اب اشرنا إليها.أبو الكتاب جعل باب التمثيل في ثالثة 

                 ي عشر  حرفا  حسب االبدال اثن                  باإلبدال وعد  حروف  ثم بدأ القسم الثاني من الكتاب  
، والنون،والهاء،والالم، الترتيب: )الهمزة ،والجيم، والدال، والطاء،والواو، والياء،والتاء،والميم

                                                                         ثم عقد بابا  أطلق عليه : )) مالم يذكره سيبويه من حروف اإلبدال(( ولعل هناك  (8)(واأللف 
باب. إال أن ابن السراج اختلف                                                   تشابها  بين ابن عصفور وابن السراج في وضع مثل هكذا

 بنيةعنه في المضمون والباب الذي ذكره ابن السراج هو : )) ما ذكر انه فات سيبويه من األ
منهما تابع سيبويه في أغلب المسائل اال ان ترتيبهما بصورة             على ان كال              وهذا دليل   (3)((

ا     مم  احب الكتاب ،في تصنيف المجموعات المتفرقة التي وجدت عند ص انضجعامة كان 

                                 
 116الممتع:      ي نظر:  (5)

 118:المصدر نفسه       ي نظر:  (2)

 162                  ي نظر: المصدرنفسه: (3)

 163المصدر نفسه:ينظر: (4)

 4/238نظر: الكتاب:   ي   (1)

 278-4/276المصدر نفسه: :ينظر  (1)

 163الممتع :       ي نظر:  (7)

 175:                  ي نظر: المصدر نفسه( 8)

 224: االصول(ينظر 3)
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                                                          فقد ذكر في هذا الباب رأيا  نسبه للنحويين يقول فيه:)) وزاد                           يجعلهما ضمن مرحلة التطو ر
 (1)،الصاد،والزاي ،والعين،والكاف، والفاء، والشين((السين بعض النحويين في حروف البدل:

 
االبدال ثم اعطى السبب الذي جعل سيبويه لم يذكر هذه الحروف في االبدال يقول : )) 

وهنا يشير إلى ان سيبويه ذكر هذه الحروف في  (2)تقريب الحرف من غيره((         مراد  به فيه
واورد  (3)                                                                        باب االدغام : )) فبابه ان ي ذكر في البدل الذي يكون سبب اإلدغام ألنه يشبهه((

               جدا  أو في لغة                                                سيبويه لهذه الحروف يقول  : ))االبدال فيه قليل   في عدم ذكر آخر      سببا  
بعض العرب، فلم يعتبره.... واليفعل ذلك إال بنو تميم وكذلك ابدال الزاي من الصاد انما 

))   (4)            تفعله كلب 
 

عات الثالثة في و وقد جعل هذه الموض (5)() باب القلب والحذف والنقل تطرق الىبعدها 
نما الن جميع ذلك إ ؛                               )إنما أفردت  لذلك بابا  واحدا  ) :بقولهباب واحد ووضح سبب ذلك 

يتصور باطراد في حروف العلة فإن جاء من الحذف أو القلب ، في غير حروف العلة، أو 
 وقد   (6)(.(ه هذا الباب ، فيحفظ وال يقاس عليه                 في خالف مايتضمن  في حروف العلة 

الن  ابن عصفور قد جمع  ؛(7) الترتيب العام لهذا الباب  عن صاحب الكتاب اختلف
لباب وصنفها بأدق تصنيف حتى انك لم تجد تلك الموضوعات هذا ال المتفرقة مواضيعال

، وهذا  باألكثرالشائكة تحت الباب الواحد بل تجد التسلسل المنطقي فيبدأ من االقل وينتهي 
النظام المتناسق في الترتيب شاهدناه عند كل من : ابن السراج وابي علي الفارسي وابن 

واضحة للباب الواحد ثم ينتقلون الى الجزئيات الحاجب فكانوا يضعون التقسيمات الكلية ال
 تدريجيا . 

                                 
 004الممتع: ( 5)

 226نفسه: المصدر(2)

 226نفسه: المصدر  (3)

 226نفسه: المصدر (4)

 227:                  ي نظر: المصدر نفسه (1)

 227،228المصدر نفسه:  (1)

 4/362،372،381ظر:الكتاب:   ي ن (7)



 مرحلة النضج واالستقرار  الثالثالفصل 

 

 
 

541 

   ويالحظ انه لم يتفق (2).اب القياسأبو على  إياه       مقدما   (1).اإلدغام إلىوبعدها انتقل 
  (4).اإلدغامعندهم قبل ( 3)مسائل  القياس.لذين جاءت لوسيبويه ا مع ابن السراج ،

وهو ما  (5).مبنية مما اليجوز التصرف فيه (كتابه بباب:)المسائل ال بعدها ختم ابن عصفور
 في كتاب سيبويه.        مستقال      ا  لم نشهد له باب

وبرزت عنده طريقة المعلم في استخدام السؤال االفتراضي والجواب داخل الكتاب وهي 
اب الصرفية وهذه سمة من بو ظاهرة واضحة عند ابن عصفور فنجدها وردت في بعض األ

كتابه فيه، وهي مظهر من مظاهر التطور ولعلها  الذي الف ت التعليم في ذلك الوقتسما
                                                                                وجدت ايضا   في المؤلفات التي أ لفت في عصرنا الحالي ومثال تلك األسئلة واألجوبة لها 

لين؟ ادغام المتقاربين من إدغام المث يمتاز                ) فإن قيل: فيم  : هقول عند ابن عصفور 
 (6)(فالجواب:عن ذلك   كذا..وكذا

  هذا المنهج حتى يبين اوضح صورة للمسألة الواحدة في ذهن القارئ. ويستمر في   
بترتيب وتناسق واضح، ولم يدخل ابن  وجعلها موجودة  وهذا ناتج عن دقته في فرز االبواب

لضرب من المعاني ،  التغيير اب التي يكون فيها بو عصفور في ترتيب كتابه )الممتع( األ
الطارئ  التغيير مسائل ع، وصياغة المشتقات وبعض من كالتصغير،والنسب، والتثنية، والجم

 مثل شرح  اب في مصنفاته االخرى بو بدال، واالدغام فقد عرض تلك األإلعالل،واإلأيضا: كا
لبسيط مسائل:صيغ افي شرح الجمل والمقرب.فقد عرض  الجمل وشرح كتاب سيبويه والفرائد،

المهموزة ،والوقف، والتثنية ، والجمع  ألفعالاالمبالغة ، والصفة المشبهة،والتذكير،والتأنيث، و 
المصادر، واسم المصدر، واسم الزمان واسم  أبنيةو السالم،والنسب، والتصغير،والتكسير،

  (7).واإلمالةالمكان،واسم المفعول،

  

                                 
 314الممتع: :ينظر (5)

 356نفسه: ينظر :المصدر (2)

 4/426              ي نظر: الكتاب: (3)

 3/321، وينظر االصول:4/431                   ي نظر: المصدر نفسه: (4)

 375الممتع:ينظر:  (1)

 162:المصدر نفسه       ي نظر:  (1)

   123والتصريف: ابن عصفورشرح الجمل : ينظر : (7)
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                      الــــــرابع المبحــــث              
 ه(267الترتيب عند ابن مالك )        

تسهيل الفوائد وتكميل و  إيجاز التعريف في علم التصريف  ، واأللفية ):في 
 (المقاصد

 

 :  ابن مالك
مؤلفاتهم إلى  وقد شاع وذاع صيته بين النحاة الذين بقيت (1)ترجم له الكثير من العلماء.

                                                                                    يومنا هذا مصدرا  من مصادر الدراسة المهمة في اللغة العربية، وله مؤلفات كثيرة وأهمها: 
أللفية، وإيجاز التعريف في علم التصريف، والكافية الشافية، وشرح الكافية الشافية ،والمية ا

 وشرحها، وغيرها من المؤلفات الكثيرة.  األفعال
 : الترتيب في االلفية

( لفيةاألوضع ابيات منظومة في  قواعد النحو والصرف  واطلق عليها العلماء  تسمية )
د نالت األلفية إعجاب الكثير من الباحثين حتى: ))عكف وق النها بلغت األلف  بيت ،

فقد وصفها كثير من العلماء بحسن  (2)                                                     العلماء عليها دراسة وتدريسا  وحفظا  وشرحا  وتعليقا ((
هـ( 732اسحاق الشاطبي) أبواب واختصارها لأللفاظ مع كثرة المعاني يقول بو الترتيب في األ

اقت ألفية ابن معط بأوصاف حسان: كتثقيف وهو صاحب اكبر شرح لأللفية: )) قد ف
 .(3)والتوفية بشروطها، واختصار األلفاظ مع كثرة المعاني((  ،اب، وتصحيح القوانينبو األ

واأللفية هي تسمية جاءت من قبل الباحثين الذين درسوها وشرحوها  الن ابن مالك 
 وقد  ، (4)الصة مافي )الكافية الشافية( من نحو وصرف            الصة( وهي خ         :)الخ               اسماها اوال  

مالك كان يسير على في تأليفها أهي أوال، أم  التسهيل؟.  ويالحظ أن ابن   اختلفت اآلراء
                                                                                   ترتيب متقارب في كل مؤلفاته، ولم يختلف كثير ا، وإن وجد بعض االختالف فإنه ي عزى غالب ا 

                                 
، و تاريخ  1/6حاشية الخضري:  ، و 8/67:الكبرى  الشافيةطبقات  ، و2/134ول الملوك:             ي نظر:تاريخ د (5)

 3/147اللغة العربية: آداب

 33شرح ابن طولون على الفية ابن مالك: (2)

 24-1/23المقاصد الشافية: (3)

 225: ينظر منهج  ابن مالك في وضع األلفية (4)
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يحذف بعض المباحث لصعوبتها، ويؤخر أخرى إلى مراعاة ابن مالك مستوى المتعلمين، ف
ا لها     ا  تأخيرها حتى يكون ما قبلها موطئ                  ألن المتعل م يحتاج ولعل العقل يفسر لنا  (1)             وممه د 

لقواعد كي تنسجم مع قوالب الشعر وهذا يؤيد الرأي القائل: اان النظم يحتاج إلى اختصار 
 .(2)مالك في بقية كتبه(())بان األلفية هي خالصة القواعد التي تبناها ابن 

                                                                                           

اب النحوية بو اب الصرف في القسم الثاني من األلفية مع وجود تداخل بين األأبو وردت      
القسم االول مع النحو، وباب قد جاء في  (3)                                   اب الصرفية، فنجد مثال  باب: االبتداءبو ،واأل

اب النحوية حتى بو المعرف  بأداة  التعريف، وباب كان وأخواتها ،وبعدها يستمر في إيراد األ
ثم تال هذين  (5)(اسماء الفاعلين والمفعولين أبنية) ،ثم باب  (4)المصادر(( أبنية) تناول باب: 

هي المرحلة التالية ه المشتقات وهو ترتيب طبيعي الن هذ (6)البابين بمجموعة من المشتقات.
 . للمصادر 

( ثم انتقل الى  باب )أفعل  )باب التعجب ،وبابومنها:    ة  نحوي    ا  ابأبو ثم تناول                                           نعم  وبئس 
 (7)اب النحوية. حتى تناول :)باب نوني التوكيد(بو ( ثم جاء بعدها بمجموعة من األالتفضيل

اب أبو ونجده يخلط بين  (8)األصوات(و  األفعالوهو باب صرفي أورده قبل باب )أسماء 
الصرف والنحو وهذا ماشهدناه عند اغلب السابقين له في مرحلة التطور األولى  والمرحلة  

 الحالية التي بانت فيها مالمح االستقرار.
 

                                 
 223منهج  ابن مالك في وضع األلفية: :ينظر (5)

 54تطور فكر ابن مالك الصرفي في باب االعالل واالبدال:  (2)

 3: األلفية :ينظر (3)

 32                    ي نظر: المصدر نفسه : (4)

 31المصدر نفسه : ينظر: (1)

 33، 32، 31                     ي نظر: المصدر نفسه :  (1)

 42المصدر نفسه : ينظر: (7)

 42                     ي نظر: المصدر نفسه :  (8)
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: تطرق إلىحتى  جاءت فاصلة بين أبواب الصرف  ةاب نحويأبو و تطرق بعدها إلى 
اب بو وهو من  األ (2)ب نحوية، بعدها تناول)باب التأنيث(اأبو الذي أدرجه مع  (1))العدد(

جاء بعدها بباب )المقصور و اب  النحو في ترتيبها دائما، أبو الصرفية التي تقترب من 
 (3) والممدود،ثم باب تثنية المقصور والممدود وجمعها تصحيحا ، ثم جمع التكسير(

                                  
 ألنها؛ العدديةب المحدثين بعض يسميهااب  التي بو هذه المجموعة من األوترتيب          
الشيء وتبدأ باألقل ثم األكثر والعالقة بينها عالقة مجاورة وقد شهدنا مجيء هذه  دتتناول عد
 عند اغلب العلماء السابقين . هنفسالترتيب بالمجموعة 

الوقف ، ثم  والنسب،  وتصغير،) ال: اآلتية اببو أورد األ وبعد تلك المجموعة العددية 
)التصغير، والنسب( حالة التالزم  عند اغلب النحاة  األولين وقد  لوحظ في البابين (4)(االمالة

،  بعدها النحو منومجيئهما مع المجموعات الصرفية التي تقترب  الذين تطرقوا لهما
ثم    ،الخماسيةو  رباعية ،الو  الثالثية ،  بنيةإلى األ فيه  وتطرق   (5)(تناول:)باب التصريف

 (6).يعقد له بابا مستقال  أنبالميزان الصرفي دون  أنهى
  

الذي أطلق عليه ابن عصفور النوع  التي تختص بالتصريف  األخيرةاب بو وتناول األ
 الحذف،و  الحركة،و  النقل،و  اإلعالل،و  بواب هي : )) االبدال،وهذه األ،الثاني من التصريف 

المجموعة  وردت  بنفس الترتيب من  كتاب :)التصريف الملوكي (   وهذه (7)واإلدغام((
كتاب ) التكملة (  ألبي علي الفارسي، في   األبوابخاتمة  البن جني، وهي كذلك وردت

                                 
 48:            ي نظر:األلفية (5)

 52المصدر نفسه :       ي نظر:  (2)

 52، 51ينظر : المصدر نفسه : (3)

 53،  58،  56،  55:  األلفيةينظر :  (4)

 62المصدر نفسه :       ي نظر:  (1)

 61 -  62                    ي نظر: المصدر نفسه : (1)

 65 - 64 -  63 - 62                   ي نظر: المصدر نفسه  (7)
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مع اختالف بسيط  (1)اب ذاتها التي ختم بها ابن الحاجب شافيتهبو وكذلك هي مجموعة األ
 التطور مراحل  بين يتناوبى ان  الصرف بدأ في التقديم والتأخير وهذا يجعلنا نذهب ال

      بان   اإلقرارمع   على يد ابن مالكو االستقرار الذي سوف  تشهده  هذه المرحلة  والنضج
ابن  عمد التطور فقد  مسألةب البن مالك في يحس وردت على شكل منظومة وهذا  شافيته 

ر عن بية العربية ووسائل التعالشعر التعليمي ، كونه القاسم المشترك بين الحضار الى مالك 
حضوره الدائم والمؤثر في أي نشاط ثقافي وبخاصة النشاط التربوي فقد  إذالفكر فيها من 

يصلح  االتي تبدو انه،ظهرت فيه القدرة العالية على استيعاب المصطلحات العلمية والفنية 
ي الفيته إلى المزج بين وقد وفق ابن مالك ف (2) فقط للتعبير عنها واستيعابها ، ال في النثر

الشعر والمادة اللغوية وقد))التزم المنهج االنتقائي الذي يقوم على المزج بين  أةالنظم على هي
مذاهب النحاة دون حيل أو انحياز واختيار االفضل منها والترجيح بينهما وهو منهج التزمه 

 (3)في مؤلفاته كلها((.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 122 ، 35، 33 ، 88                ي نظر: الشافية : (5)

 185ي تطور الفكر التربوي العربي: دور الشعر العربي ف :ينظر (2)
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 ز التعريف في علم التصريف (الترتيب في كتاب )إيجا          

                                                                     ألف ابن مالك هذا الكتاب متخصصا  بالصرف ، واختلف في ترتيبه عن الترتيب        
من قبل  المحقق نفسه  ضافةإالذي عهدناه في األلفية، والكتاب ينقسم الى قسمين: األول 

عقده : تعريف التصريف وباب  ةواطلق عليه تسمية:)مقدمة التحقيق( وشملت هذه المقدم
 األسماءوتعريف السالم والمهموز وتصريف  األفعاللهمزة الوصل ، وهمزة الفصل،وأوزان 

اب التي تدخل تحت الجمع بو واوزانها ،وباب المثنى والجمع . وقد اورد المحقق مجموعة األ
ومنها : جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع الثالثي الساكن ، وجمع التكسير، 

قلة، وجموع الكثرة، وتناول صيغ مثنى الجموع ، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعي جموع ال
اليوم واخذوا به في  هو ماتوسع فيه المحدثون ،اب الجمع بو وهذا التقسيم أل (1)واالفرادي.
 .القياس أوومنها باب التمارين  أخرى،    ا  قطوا ابوابسمؤلفاتهم وا

ار فيها الى اهمية علم التصريف وذكر ان الهدف اش ةبدأ ابن مالك كتابه بمقدم لقد      
هو خدمة للسلطان الملك الناصر صالح الدين وخدمة العلم .  من تأليفه لهذا الكتاب 

وبعدها بدأ بتعريف التصريف وقال فيه: )) علم يتعلق ببنية الكلمة ومالحروفها من زيادة 
 .(2)وأصالة ، وصحة واعتالل وشبه ذلك(( 

وتطرق  األفعالقبل  األسماء( وبدأ بوهو : )الثالثي المجرد األولل الباب بعدها تناو      
و فعل معها كما فعل مع  األفعال إلىانتقل الثالثي ، والرباعي، ثم الخماسي . ثم  إلى

                                     بابا  جديدا  لم نجده عند سابقيه اطلق  . ثم عقدالمزيد إلىثم انتقل  فبدأ بالمجرد األسماء
لنون، التاء، ( وجعل فيه الحروف أربعة وهي: الضمير، واارعةالمضعليه)فصل في حروف 

ا عند كل من ابن الحاجب وابن عصفور متناول بابين لم نجده األفعال ىوالياء وبعد ان انه
ا مافرد له في حين( باب فصل المصوغ لألمر ) و )فصل صوغ الفعل للمفعول( ماوه

ميزان الصرفي. وقد أخر هذا الباب الذي . ثم تناول ال األفعالالزمخشري عنوانين تحت قسم 

                                 
 6،8،3،11،23،24،25:اإليجاز       ي نظر:  (5)

 71المصدر نفسه : (2)
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عند اغلب العلماء اال انه لم يفصله بباب عن حروف الزيادة وكان     ا  غالبا مانجده متقدم
اب التي تناولها ، وتناول حروف الزيادة التي تابع فيها من بو يطلق كلمة فصل على األ

هي و ق الحروف بالزيادة . وقدم األلف والياء والواو وذكر بأنها أح  ة                   سبقه في عد  ها عشر 
 النو  (1)حروف اللين التي ذكرناها وذلك لسهولة اإلتيان بها عند إشباع الحركات الثالث.

                         .اكل كلمة التخلو منه

ثم قدم األلف ويرى بأنها األحق في الزيادة. وهو خالف ماوجدناه عند الرضي الذي      
التعليل  ولعل هذا منقلب وليس أصلي  الزيادة ألنهي حروف            األقل حظا  ف هوجعل األلف 

الواضح في ترتيب األلف بين   التأثيرمالك والرضي اخذ دوره في الذي اورده كل من ابن 
أحق الحروف  بعد الياء والواو. ويرى أنه أخرهمجموعة حروف الزوائد. فنجد الرضي 

 . (2)بالزيادة
تعالج المسائل الصوتية ودائما مانجد  اغلبها اب التيو بوبعدها تناول ابن مالك مجموعة األ

اغلب العلماء وقبل اب الصرفية عند بو وكذلك تأتي نهاية األ ةهذه المجموعة تأتي مجتمع
  (3)(الحذفو  اإلعالل،و اإلبدال، و ،  )الزيادةاالدغام : وهي

 
 ، ب، واإلعاللوالقل ))الزيادة، اإلبدال، األلفيةاب في بو كان ترتيبه لهذه األ في حين 

 (5)وهي المجموعة التي أوردها ابن الحاجب نهاية الشافية. متاخرة ، (4)والحذف، واإلدغام((
 (6)وتابعه الرضي في الترتيب إال أن ابن الحاجب أخر الحذف إلى مابعد اإلدغام 

 
 

                                 
 85: اإليجازينظر: (5)

 85              ي نظر: اإليجاز: (2)
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وبعدها ختم ابن مالك كتابه اإليجاز في باب اإلدغام وقد اقتصر في هذا الباب على 

 .  (1)عين هما:)فصل تحرك المثالت، وفصل حكم المثلين(موضو 
 

مؤلفه في عنوان                                 ثر اختصارا  وإيجازا وكما صرح فييالحظ أن كتاب اإليجاز هو أك     
التعريف في علم التصريف( وقد اقتصر في هذا الكتاب  إيجازالكتاب الذي أطلق عليه:)

الزيادة، واإلبدال، واإلعالل،  ، وحروفبنيةاأل):وحسب الترتيب  اآلتيةاب بو على األ
 والحذف، واإلدغام(  وهذا يعني انه لم يتناول التصريف بمعنى االشتقاق في هذا الكتاب 

 اب هي االكثر استقرارا بين المجموعة الصرفية التي نجدها تدور في اغلببو وهذه األ
ومنها:  )االبتداء  فيةاأللاب التي تناولها في متن بو من األ    ا  المؤلفات الصرفية.فقد اسقط كثير 

المصادر ، العدد، التأنيث، المقصور والممدود، الجمع ، التصغير،النسب، الوقف،  أبنية
كتاب اإليجاز  انمازاب . وقد بو اغلب المؤلفات السابقة من هذه األ         لم تخل  و  (2)(األمالة

                        نه كما قلنا سابقا  مال  الاب واالبتعاد عن  المادة النحوية.بو                                  باالبتعاد كثيرا  عن التداخل بين األ
 في مؤلفه نحو االيجاز واالختصار.

                
 
 
 
 
 

                                 
 35،122::اإليجاز ينظر (5)

 322تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: :ينظر (2)
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   تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  الترتيب في        
اب في هذا الكتاب، عن الترتيب الذي اورده ابن مالك  في متن بو يختلف ترتيب  األ ال 
موضوعات الداخلية، وكذلك يمتاز كتاب                                        إال أن كتاب التسهيل أكثر شموال  وإحاطة لل األلفية

وال  لفية.ألهو الحال  في متن ا اب الصرفية كمابو اب النحوية مع األبو التسهيل بتداخل األ
خير فقد تناول ابن مالك باب العدد وجعله الثاني أيوجد اختالف اال في بعض التقديم  والت

فقد جاء الخامس بين بابي  األلفية                نجده متأخرا  في  في حين ، في التسهيل  بعد باب االبتداء
 أبنيةالمصادر فقط ولم يتطرق الى  أبنية األلفية تناول فيو نون التوكيد، وباب التأنيث، 

المصادر. اال ان الترتيب لم  أبنيةبعد همزة الوصل ثم  األفعال أبنيةتناول  في حين  األفعال
ب، ثم جاء بباب التقاء الساكنين ابو الترتيب بين األ وتسلسل ال حيثيختلف بين الكتابين من 

ما بعد  الى فتأخر باب الجمع في التسهيل ،األلفية                                      في التسهيل مقابال  لباب جمع التكسير في 
والوقف وقد  ورد ترتيبهما  اإلمالة أخر بابي ف ، األلفيةباب النسب والذي قابله التصغير في 

خالصة ال تبتعد عن باب  ةصوتي ةا نظر مبعد النسب اي  قبل باب التصريف ولعله نظر اليه
المصادر في  ةوابني األفعال أبنيةبين  ةاالدغام ، فجعلهما بعد االدغام وجعل باب زيادة الهمز 

                                         بعد التصريف مباشرة  ويمكن مالحظة الفروقات  األلفيةجاءت في  في حين التسهيل 
 والتسهيل. األلفيةاب أبو بين  تياآلالبسيطة من خالل الجدول 

 
 
 

 اب  في                    بو ترتيب  األ             
 األلفيـــــــــــــــــــــة             

 

 اب  في   بو ترتيب  األ     
 كتــاب التسهيـــل       

 المبتـــــدأ-1 باب االبتـــــداء-1

 العدد-2 المصادر أبنيةباب -2

 أبنية،همزةالوصل،عالأبنيةاألف-3 أسماء الفاعلين والمفعولين أبنيةباب -3
 المصادر

 باب نوني التوكيد-4 باب نوني التوكيد-4

 :وهوباب نحوي اإلخبار+ باب ةالحكاي-5 باب العدد-5

 باب التذكير والتأنيث-6 باب التأنيث-6
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 باب المقصور والممدود-7 باب المقصور والممدود-7

 باب التقاء الساكنين-8 باب جمع التكسير-8

 النسب-3 يرباب التصغ-3

 الجمع-12 باب النسب-12

 التصغير-11 باب الوقف-11

 التصريف-12 اإلمالةباب -12

 الزيادة-13 باب التصريف-13

 االعالل-14 باب زيادة همزة الوصل-14

 الحذف-15 باب االبدال-15

 القلب-16 باب االعالل-16

 مخارج الحروف-17 والسكون  والحركةالنقل -17

 دغاماال-18 الحذف-18

 االمالة + الوقف-13 غامداال-13
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 متباينة  اتلوحظ ان المباحث الصرفية عند ابن مالك في) التسهيل( سارت باتجاهو  
                     دورا  في اعادة صياغة  لهالن التطور وتراكم الخبرات  وهذا طبيعي األخرى عنده المؤلفاتمع 

ومن   ،يد وضروري الموضوعات من جديد فيحذف ماهو غير ضروري ويدخل ماهو جد
 بالنسبة اما  و ،انه يقدم بعض االبواب ويؤخر بعضها   خالل الجدول الذي  وضعناه يالحظ

                                       اإليجاز فهو مختصر جدا  على التصريف فقط. كتابل
: اآلتياب الصرفية في التسهيل  أربعة أقسام على النحو بو تقسيم المباحث واأل وجاء 

ثم التصريف. وقد  ةي الواردة، ثم الظواهر المشتركألجل المعان التغيير المقدمات ، ثم 
 ين( على المجموعة في الكتاب وهو تقدمت   احدى هذه الظواهر وهي )باب التقاء الساكن

اب التي أسقطها في بو ، وكذلك من األ األلفيةاب في بو باب لم يتناول ترتيبه مع مجموعة األ
،و التذكير، ومخارج  المكان وأسماءزمان، ،ال وأسماء ،األفعال أبنيةهو: )باب مافي  األلفية

لم  انه :  يبدوفي كلمتين( و  واإلدغاموقسم االدغام  في المتقاربين ، الحروف وصفاتها،
 .(1) تلك االشياء اال في  التسهيل على اإلجمال ال على التفصيل إلىيلتفت 

 
سب له بل هي        ديد ي حابن مالك ليس فيها باب ج اب التي تناولهابو وكذلك  يالحظ ان األ    

اب تناولها العلماء السابقون له ولم يختلف عنهم اال في بعض التقديم والتأخير في الترتيب أبو 
   .وطريقة العرض، ولعل هذا يجعل من ابن مالك محطة االستقرار االولى للترتيب  الصرفي

 
الفوائد وتكميل شرح ابن مالك كتابه التسهيل في كتاب اسماه )شرح التسهيل، تسهيل       

اب والموضوعات على ترتيب التسهيل ولم يقدم أو يؤخر بو المقاصد( وقد سار في ترتيب األ
والمقاصد  النحويةلكتاب ألفه قبل هذا اسمه: )الفوائد  ختصارا وكتاب التسهيل هو     ئا ،فيه شي
 (.النحوية

 

  
  
  

                                 
 24البحث الصرفي في الدراسات العربية الحديثة : :ينظر( 5)
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 المبحـــــث الــخــامـس                       
 هـ(547ـدلسي )عند أبي حيـــان االن  يب الرتت      

  
     ارتشاف  الضرب من لسان العرب 1
جاء كتاب إرتشاف الضرب من لسان العرب على قسمين : تقدم القسم األول منه        

حيان  أبواب الصرفية ، والقسم الثاني اشتمل على المادة النحوية وقد أشار بو لدراسة  األ
وحصرته في جملتين األولى: في إحكام الكلم قبل التركيب،  : ))قال إذالى ذلك التقسيم 

، وهو بهذا التقسيم يؤيد رأي ابن عصفور، الذي يرى  (1)والثانية في احكامها حالة التركيب((
ويالحظ انه  تابع ابن عصفور في هذه ان الصرف يقدم على النحو ، ولكنه تأخر لصعوبته 

 .   الرؤية
   

حيان مادة الصرف على شكل اقسام  جعل القسم االول الذي يطال  أبوفقد تناول      
االول: للتصريف وقسمه الى قسمين:  الكلمة في حالة االفراد وقسم هذا الى ثالثة اقسام 

 لضروب من المعاني  ةاولهما: اختالف صيغ الكلم
واالدغام  والحذف واالبدال، والقلب ، والنقل، ةوالثاني :تغير يلحق الكلمة وحصره بالزياد

ه قدم الصرف على    ن  ؛ألوهذا الترتيب في اطاره العام يقترب من  ترتيب المبرد في المقتضب 
 التغيير : األولعلى قسمين  ةالظواهر التي تقترب من النحو. وجعل القسم الثاني من الجمل

 اليه أشاروهذا التقسيم الذي  خرهاآالذي يلحق الكلمة من اولها والثاني : يلحق الكلمة من 
                                                                           يتفق فيه مع ابن عصفور فقد نظر كل  منهما الى الكلمة في حالة االفراد وفي حالة         اجماال  

التركيب فقدما حالة االفراد على التركيب  والتركيب منه سيكون بسبب االعراب ومنه ما 
بينهما في االطار     ا  يكون من غير االعراب فتناوال مع المادة الصرفية. اال ان هناك اختالف

في حالة  الكلمةبعد  ما إلى إفرادهافي حالة  الكلمةلعام اي ان ابن عصفور اخر مباحث ا
                                 

 4  /1 :ارتشاف الضرب من لسان العرب (5)
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ر اما داخل السياق او ياب التي يحكمها التغيبو من األ ةوكل حالة تشمل مجموع (1).التركيب
 خارجها.

    (2)في حالة التركيب الى ما بعد حالة االفراد. إلى ذلك التأخير حيانأبو  أشاروقد  
 .(3)اب التركيب انما كان لصعوبته واعتياصه(بو أل التأخير)هذا  ل:يقو 

         

يقول:  مع الصرف لضرورة التصنيف  اشار الى انه سوف يتناول بعض احكام النحو و
هذه مع احكام االخرى لضرورة التصنيف وتناسب التأليف  أحكام            نجز  بعض من             )) وربما ا  

 .(4)                        ع سر ادراكه على الطالب((تسهيل ما-يعلم هللا -            وقصدت  بذلك 
 

اب عند أبي حيان البد من االشارة الى عالقة ابن عصفور بو ل عرض ترتيب األبوق
بأبي حيان فهي : ))عالقة وثيقة وقنوات التأثر متصلة تمده  بأكثر من جانب  من جوانب 

فقد  (5)التأثير ذلك ان ابا حيان اعتنى بكتب ابن عصفور فلخص بعضها وهذب مسائلها((
اشارت الدكتورة خديجة الحديثي الى ان ابا حيان انما  افاد من تبويب )المقرب( ومنهج ابن 

 حيان أبووكذلك تشير الى الطريقة التي اشار اليها  (6)                                عصفور ورتب كتابه ترتيبا  جديدا .
 (7)                                                                          مستمدا  اياها من ثالثة كتب عند ابن عصفور وهي )الممتع( و)المقرب(و)شرح الجمل(

حيان مع ابن أبو اهم مايجمع هذه الكتب هو الهيكل العام في التبويب الذي يلتقي به  ولعل
 (8) عصفور.

حسب احكام الكلمة في حالة االفراد، فبدأ بالقول في  ةحيان مادته الصرفي أبووتناول 
                             ثم تناول احكام الكلمة مقسما    (3)مواد الكلم وهي حروف الهجاء وتناول عددها ومخارجها.

                                 
 232                      ي نظر: مناهج التأليف : (5)

 22-672               ي نظر: االرتشاف: (2)

 231مناهج التأليف النحوي:       وي نظر: ، 273االرتشاف : (3)

 4/ 1:االرتشاف (4)

 226مناهج التأليف النحوي: (1)

 126حيان النحوي: بو: أ ينظر (1)

 376نفسه: المصدر (7)

 227مناهج التأليف النحوي : :ينظر (8)

 1/55االرتشاف: :ينظر (1)
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،  االول منها: )علم التصريف(: وقسمه  الى قسمين احدهما: جعل  (1)أقسام ةالى ثالث إياها
 الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني،

الزيادة  ، والحذف ،   يشمل:ير الكلمة لغير معنى  طارىء  عليها  و ي: تغواآلخر 
  (2)واالبدال، والقلب ، والنقل، واالدغام.

 
التي يعرف بها الزائد من االصلي بعد ان جعلها تسعة اشياء وهو  ثم انتقل الى االدلة

  (3)اليختلف في العدد والمادة عن االدلة التي اوردها ابن عصفور
 

المواد التي درسها ابن عصفور في القسم االول  وجعل فيه (4)ثم تناول القسم الثاني 
 .     (5)األسماءالمجرد والمزيد من  أبنيةوهي 

 أبنيةوبعدها )باب معاني  (6)(ةاألعجمي األسماءوهو  :)فصل في  خرآى باب  ثم انتقل ال

ثم حروف ،وتناول المضارع  (7)(                 جاءت له من معان   وما األفعال أبنية، وباب األسماء

وهي :)   (8)الزيادة. وبعدها مظاهر التصريف التي نجدها تتأخر دائما عند اغلب العلماء.

اب جعلها  ابن بو وهذه األ (3)(، والقلب ، والنقل ، واالدغامالزيادة ، والحذف ، واالبدال

عصفور في القسم الثاني من كتاب التصريف وقد ختم القسم االول بباب االدغام، وادغام 

 به.                                                          المتقاربات وهذا هو الترتيب الذي صرح به في مقدمته ملتزما  

                                 
 1/22                   ي نظر: المصدر نفسه: (5)

 22/ 1 نفسه:              ي نظر: المصدر  (2)

 2/00/وينظر االرتشاف:13الممتع: :ينظر (3)

 1/44االرتشاف: :ينظر (4)

 44الممتع:: ينظر (1)

 1/146االرتشاف: :ينظر (1)

 153-147/ 1                   ي نظر: المصدر نفسه: (7)

شافيه ابن   و،  335قسم المشترك:الالمفصل:  ،و 62:األلفيةو  ، 75ينظر الممتع:القسم الثاني من التصريف: (8)
 88،33،35الحاجب:

 1/133،234،333،255االرتشاف:: ينظر (1)
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بحسب          ابوابا  ا القسم بعدها انتقل الى القسم الثاني من قسمي التصريف : وجعل في هذ و
وقد فرق هذا الباب عن  ،المصادر أبنيةالتصغير، ثم جمع التكسير، ثم  : تياآلالترتيب 

الزمان والمكان،واسم الفاعل،واسم المفعول، والمقصور  يواسم األفعالو  األسماء أبنية
 (1).والممدود

اب  لم ترد في أبو وهي  .        سابقا   اليه أشارحسب الترتيب الذي باب بو وقد تناول هذه األ     
حيان اغلب مادته منه . وقد زاد على هذه  أبوالذي اخذ و كتاب الممتع البن عصفور 

على الرغم من انه لم يصرح به ضمن المجموعة التي اشار لها  (2)المجموعة: باب االمالة
 .(3)في بداية ذكره للقسم الثاني

 
 التغيير لى وقسمها الى قسمين حسب بعدها انتقل الى القسم الثاني من الجملة االو     

قسم الثاني:     يلحق الذي يطرأ على بناء الكلمة  فالقسم االول: يلحق الكلمة من اولها ،وال
 .خرهاآالكلمة من 

 
  (4)جعل في القسم االول: همزة الوصل وهمزة القطع في )أل(، و )أم( بمعنى )إلى(.ف    

همزة وصل كما في : )ابن، وابنة،  أولهاتي ال األفعالمن غير مصادر  األسماءوكذلك 
 ثم انتقل الى القسم الثاني وجعل (5)، واثنين، واثنتين(وتثنيتها واست، بنم ، وامرئ ،واسم،او 

ية ، والجمع ، وباب النسب، ن) باب التث من آخرها وهي : التغيير اب التي يلحقها بو فيه األ
اب حسب الترتيب الذي بو فتناول هذه األ.(6)ن(وعالمة التأنيث ، ونوني التوكيد، ونون التنوي

حيان في باب التنوين وإدخاله ضمن  أبوو توسع ، سار عليه ولم يخل فيما أوالذكره 

                                 
 1/351:االرتشاف      ي نظر: (5)

 2/518المصدر نفسه::ينظر  (2)

 1/351المصدر نفسه::ينظر  (3)

 2/543نفسه:              ي نظر: المصدر (4)

  545/ 2:المصدر نفسه       ي نظر:  (1)

 548/ 2                   ي نظر: المصدر نفسه: (1)
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اقتصر اغلب السابقين على نوني التوكيد فقط ، فقد قسم  في حين المجموعة الصرفية ، 
وين الصرف ، وتنوين التنكير باب التنوين إلى األنواع االتية   ويشمل:) تنوين التمكين ، وتن

 .(1)المطلق(  وي ، وتنوين الر  المقابلة، وتنوين العوض ، وتنوين 
  

ثم تناول الجملة الثانية في حالة التركيب وقد قسمها الى قسمين االولى : اعرابية ، والثانية: 
ناء، حسب الترتيب: )الب اآلتيةاب بو أورد فيها األ   وعند دراسته للثانية ،إعرابيةغير 

والحكاية، واالدغام من كلمتين، والتقاء الساكنين من كلمتين، والتقاء الهمزتين من الكلمتين ، 
 آخروهو  (2)الوقف(، والعدد، والكناية عن العدد ، و مرفوعة ألجلوالحاق عالمة التأنيث 

داخل التركيب.و بما أن  ابا حيان  التغييراب الصرفية ضمن المجموعة التي ينالها بو األ
،  اليهشرنا  أاخذ منهجه عن ابن عصفور الذي سبقه  في التقسيم والترتيب السابق الذي 

الذي بدأ من   مظاهر االستقرار                                 ابي حيان وترتيبه ي عد  مظهرا  منفيرى الباحث ان  منهج  
       حيان اال مسائل  الجمع الواسع واإلحاطة لما سبقه من المؤلفات  ألبيوال يحسب  ،ابن مالك

اب. اال انه  كان اكثر شموال بو اب التنوين التي اشرنا اليها في عرض األأبو ضافة إكذلك و 
                                  ،فقد : )رتب كتابه ترتيبا  منطقيا   (3).و احاطة في استقصاء الموضوعات الداخلية  وترتيبها

الطويلة بالتأليف والدراسة الكبيرة واإلحاطة العميقة واإللمام  ةهو ترتيب مبني على الخبر 
  . (4)افي بالموضوع الذي بحث فيه(الك
 
 
 
 

                                 
 667،668،673،672،671/ 2 االرتشاف: :ينظر (5)

 672/ 2                    ي نظر: المصدر نفسه: (2)

    672/ 2:االرتشاف  (3)

 146حيان النحوي: أبو (4)
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 املبـــحـث الســادس                            

 هــ( 699الرتتيب  عند السيـــــــوطــي )       
مائة                                جمع الجوامع ( مستمدا  مادته من  شرح وضع السيوطي كتابه )همع الهوامع في    

                            )فأن لنا تأليفا  في العربية )امع( يقول: عليه ذلك االسم )همع الهو  أطلقولهذا ،مصدر سبقه 
        مجموعا  و  أحصاها                                                                  جمع أدناها واقصاها، وكتابا  لم يغادر من مسائلها صغيرة وال كبيرة إال 

                                                                          تشهد لفضله أرباب الفضائل ، وجموعا  قصرت  عنه جموع األواخر واألوائل حشدت فيه 
همع الهوامع ، وجمعته  المسامع وأوردته مناهل كتب فاض عليها    ن فمايقر األعين، ويش

  (1)(.(من نحو مائة مصنف ، فال غرو ان لقبته  جمع الجوامع
 القارئ      أن  وكذلك أشار السيوطي إلى ترتيب الكتاب في المقدمة بأوضح صورة حتى     

المنهجية الواضحة، والدقة العالية، في ترتيب السيوطي من خالل تلك  تصوريسوف 
وقد عرض  ذلك  (2)ابه: )) ينحصر في مقدمات وسبعة كتب((المقدمة، فقد أشار إلى أن كت

 :  اآلتيالتقسيم للمقدمات والكتب إجماال ، قبل عرض المادة  تفصيال فجاءت بالشكل 
 ))المقدمات في تعريف الكلمة ، وأقسامها، والكالم، والكلم، والجملة، والقول، واإلعراب، -1

 (3)فة وأقسامها(( والبناء، والمنصرف وغيره، والنكرة، والمعر 
 الكتب التي قسمها وذكر تفصيالتها قبل عرض المادة.

مد، وهي المرفوعات، وما شابهها من منصوب                             قال:)) الكتاب األول: في الع   -2
 وهذا في ميدان النحو. (4)النواسخ((

 وهذا في ميدان النحو. (5)قال:))والثاني: في الفضالت وهي المنصوبات(( -3

                                 
 17/ 1: همع  الهوامع في جمع الجوامع (5)

  18/ 1المصدر نفسه: (2)

   18/ 1: المصدر نفسه(3)

 18/ 1المصدر نفسه: (4)

   18/ 1المصدر نفسه:  (1)
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                                                            : من المجرورات، وماح م ل  عليها من المجزومات، وما يتبعها من قال:))والثالث  -4
وهذا (1)م إليها من بقية حروف المعاني((                                             الكالم على ادوات التطبيق غير الجازمة ، وماض  

 من ميدان النحو.
ت م  -5  بانشغالها                                                                       قال:))والرابع: في العوامل في هذه األنواع، وهو الفعل وما ألحق به. وخ 

 وهذا من ميدان النحو. (2)،وتنازعها فيها(( عن معموالتها
                                

قال:))في التوابع لهذه األنواع ، وعوارض التركيب اإلعرابي من تفسير كاإلخبار  -6
والحكاية، والتسمية،وضرائر الشعر، وهذه الكتب الخمسة في النحو. والسادس في 

 بين النحو والصرف الخالص . بنيةاألالنحو .وجعل وهذا  كله في ميدان   (3)((بنيةاأل
: كالزيادة ، والحذف ،  واالبدال والنقل ،  اإلفراديةقال:))والسابع: في تفسيرات الكلم  -7

 وهذا في ميدان الصرف. (4)واإلدغام، وختم بما يناسبه من خاتمة الخط((
ه سبق غيره لهذا    ن  ؛ ألوبعد ان وضع تلك التقسيمات الواضحة لكتبه أثنى على نفسه 

                                                                                    الترتيب معتمدا  األصول جاعال  الحديث الشريف منطلقا  لتقسيم كتابه يقول : )) وهذا ترتيب 
                                                       ، حذوت فيه حذو كتب األصول، وفي جعلها سبعة مناسبة  لطيفة  إليهسبق            بديع لم ا  

، يحب       ات  الوتر، أما ترى السمو                                                        مأخوذة من حديث ) ابن جبان( وغيره : )) إن هللا وتر 
 .(5)                           يام سبعا  ، والطواف سبعا ((الأو         سبعا  ،

 

ولعل هذا التقسيم الذي ذكره السيوطي يغني الباحث عن تعقب آراء القائلين في        
ورسم الكيفية التي سوف يسير بها في  كاملةالمنهج السيوطي ، الن الرجل أعطى الصورة 

قد بدأ :  بالمقدمات ، ثم  هولك .فاب، لمن أراد معرفة ذبو لكتاب  واألل هوترتيب هتقسيم
                                 

   1/18 مع:جمع الجوا شرح همع  الهوامع في (5)

 1/18المصدر نفسه:  (2)

  1/18 : المصدر نفسه (3)

 1/18 المصدر نفسه : (4)

 1/18 المصدر نفسه: (1)
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الكتب، وبدأها بالعمد، وهي األصول، ثم الفضالت ،وهي المنصوبات، ثم المجرورات، ثم 
مخرجا إياها عن مادة النحو، ثم ختم  بنيةاألالعوامل لتلك األنواع ، ثم التوابع وجعل معها 

نه اخرج بعض وعلى الرغم من ذلك التقسيم الدقيق عند السيوطي اال ابالتصريف.
حقها ان تدرس مع ابواب الصرف  اال انه جعلها  نالموضوعات الصرفية  عن مكانها  وكا

وكذلك وضع (5)( الذين وضعهما مع المقدمات.المثنى ، والجمع) يو ومنها : بابحمع الن
باب)نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة( مع الكتاب الثالث الذي خصصه للمجرورات وما حمل 

ووضع باب )العدد( في الكتاب الخامس والذي خصصه ) للتوابع  (2)ي المجزوماتعليها وه
في قسم الصرف وتناول         نحوية      ا  أبوابنه لم يجعل أالنحوية، على الرغم من (3)والعوارض( 

هي األساس والمنطلق الذي يبدأ منه وينتقل بعده وجعلها  األصول                         المادة الصرفية معتمدا   
على الرغم من أن ابن جني قد سبقه إلى  (4)                       عليها في إحكامه كثيرا .إلى الفروع واعتماده 

ذلك في التعامل مع اللغة على أساس األصول وهو منهج يعتمد على العقل النظري ويقسم 
 . (5)اللغة تحت مصطلحات  ودراسة تقترب أكثرها من الفقه والمنطق

السيوطي يقدم األولى ثم األولى في وهذا هو الهيكل العام لجملة الكتاب  وقد يتبين لنا ان   
 جاء بعده الميدان الصرفيالعمل حتى ينتهي إلى األقل وخاصة في ميدان النحو الذي 

        ترتيبا   ةابه مرتبأبو اب الصرفية  جاءت بو ولمثل هذه األولوية التي  طبقها في ترتيب األ  
الفعل ، ثم المصادر، ثم  أبنيةاالسم ، ثم  أبنيةو كاآلتي بدأ: ب بنية                   تنازليا  في كتاب األ

  (6)لفي التأنيث ، والمقصور والممدود.أالمشتقات ثم 
 أبنية، ثم ذكر  األفعالعلى  األسماءاالسم لشرف  أبنيةوهذا:))الترتيب منطقي فبدأ ب

في تسهيل بيان المصادر، ثم المشتقات ألنها  األفعالقبل المصادر ألهمية معرفة  األفعال

                                 
 1/134،152همع الهوامع :       ي نظر:( 1)

 2/523المصدر نفسه : :(  ينظر2)

 3/217المصدر نفسه: :( ينظر3) 

 182 : رهيسيمذ اهبه وت                    ي نظر: النحو العربي (4)

 332 :اع والقياس في كتاب همع الهوامع في جمع الجوامع            ي نظر: السم (1)

 3،15،35،48،61،83/ 3ينظر الهمع:  (1)
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                                                            تقاق ثم ذكر المقصور والممدود بعد التأنيث وهو ذكر  للخاص بعد في االش  األفعالتتبع 
وهو الكتاب - بنيةوقد جاء ترتيبه   لأل (1)العام وهو ترتيب فيه شيء من العلم والفائدة.((

الموضوعات الداخلية ،  حيثما كتاب اإليجاز البن مالك من                 يشابه الى حد    -السادس
وطي قد اضاف موضوعات اخرى ،تتعلق بالمصحف واالطار العام للترتيب ،إال ان السي
يقترب اثر الترتيب في االطار العام للكتاب      ان  يالحظ  والتنقيط ،فزاد على ابن مالك ،وكذلك

اب الصرف إلى أربعة أقسام أبو من ترتيب ابي علي الفارسي ،وهو متأخر عنه ، فقد قسم 
لمة ، والتصريف، وقد زعم السيوطي ل آخر الكا، وأحو بنيةل األا، وأحو  بنيةوهي : ذوات األ

واشار اليه في  علي الفارسي سبقه اأب أنبأنه أول من اتخذ هذا الترتيب على الرغم من 
 (2)مقدمته.

وفي  (3)والمنسوب( ثم انتقل إلى األصول وتناول فيها: )جمع التكسير ، والتصغير،     
 ثم انتقل إلى الموضوعات (4).        و االخص   األقلهذا الترتيب تدرج من األعم واألكثر إلى 

آخر الكلمة وعلى النحو اآلتي : )التقاء الساكنين، واإلمالة،   التغيير التي يطرأ عليها 
  .  (1)والوقف(

فذكر   (6) ( ثم تناول القسم الثاني من الصرف وأطلق  عليه : )كتاب التصريف       
اني  حروف  الزيادة، والحذف ، فيه:) االشتقاق ،والميزان الصرفي ، وحروف الزيادة، ومع

                                             وجاء تسلسلها منطقيا  فيبدأ من األصل إلى الفرع (7) واإلبدال، والنقل والقلب، ثم اإلدغام(
اب نجد تطبيقها ياتي  عند اغلب النحاة   في مجموعة بو وهذه األ (8)ومن األهم إلى المهم.

ها الجسد  الحقيقي التقديم والتأخير بينها. فهم  يرون  أنمن  قليل واحدة مع شيء
                                 

 76                      ي نظر: الترتيب الصرفي: (5)

 5-4: التكملة       ي نظر: (2)

 154-3/87،132              ي نظر: الهمع: (3)

 76                      ي نظر: الترتيب الصرفي: (4)

 3/372،375،385الهمع :  :(  ينظر5)

 3/228،322:المصدر نفسه  (1)

 232،237،244،248،256،282، 3/232  نفسه :              ي نظر: المصدر  (7)

 76                       ي نظر: الترتيب الصرفي:  (8)
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حتى أن بعض السابقين جعلوا لها مؤلفا  خاصا و منهم : ابن جني في كتابه  (1)للتصريف.
 )التصريف الملوكي( ، وابن مالك في  كتابه  )اإليجاز(.  

                                                  

كتابه )الممتع(. ثم تناول  وعبد القاهر الجرجاني في )المفتاح( ، وابن عصفور في     
ختم السيوطي و خاتمة في الخط  كما يسميها وتناول فيها مجموعة من الظواهر الكتابية . 

من الموضوعات الجديدة التي لم يتطرق لها السابقون ومنها: رسم المصحف،  كتابه ببعض
ريخ اللغة اب دخلت متأخرة لتعالج مواضيع كانت المشكلة االولى في تاأبو والتنقيط. وهذه 

العادية وكتابة النص القرآني  الكتابةالفاصل بين              وكانت الحد   ، الكتابةوبدأت مع بداية 
 إذ                  ميال  نحو ابن مالك   أكثر كان السيوطي أن،ليستقر على وضعه الحالي.  وقد  لوحظ  

                                                                              نقل عنه وذكره نحو: ))ثمان وتسعين مرة(( بل كان اكثر العلماء حظا  عند السيوطي،     ان ه
اب بو لأل هانه  لم  يتناول باب  التمثيل او ما يسمى  )بالتمارين(  في ترتيب أيضا يالحظو 

  (2)اهم المصادر عنده . كاناف ابن مالك وابا حيان في االرتشاف   ،ولعله تابع في ذلك
باالضطراب  التطبيق للمتلقي وهو الباب الذي بدأ اهذا الباب  ولعلهم ترك واليتنا لم حيث 
االستقرار  فنجده مرة يظهر في المصنفات  ومرة يختفي عند الذين الفوا في الصرف وعدم 

لى عد واالحكام فقط ويترك التطبيق عيكتفي بالقوا  من                            فمنهم من يعده ضروريا  ومنهم
مسائل الحذف والهمزة واحكام الوصل والفصل والزيادة  منبعضا      أخ رالمتلقي.. وكذلك 

مقدما باب ) الخط (عليها  ولم يفعل ذلك سوى ابن الحاجب  والبدل الى ما بعد االدغام
اب في الشافية بو الذي اخر الحذف بعد االدغام اال ان ابن الحاجب جعل الخط خاتمة  األ

الذين لم يدرسا في دائرة  هامينسابقة فتنبه لهذين الموضوعين الولعله افاد من االفكار ال
   فسرون في كتب اخرى تقترب من الدراسات القرآنية الصرف العربي، بل تناولهما العلماء والم

ولوحظ ان السيوطي مازج بين المدارس النحوية وكان يذكر محل الخالف بين الكوفيين 
                                                                            والبصريين ، وكان يشير الى االختالف في التسميه فمثال   يذكر  في  حديثه : المضمر 

                                 
   24                                 ي نظر:ابنية الصرف في كتاب سيبويه: (5)

 15                                                                        ي نظر: دور اللهجة في التقعيد النحوي دراسة تحليلية في ضوء )همع الهوامع( : (2)
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فالبصريون يسمونه: المضمر  ((ويسمى كناية فقد ذكر تسمية كل من البصريين والكوفيين
    (1)(.(يسمونه: الكناية والمكنى والكوفيون 

     
في طرح  مادته وطريقة العرض  البحث    (2)وكان يتجه في منهجه  نحو علماء االصول 

واالستنتاج   التي يستخدمها وبطبيعة الحال فأن السيوطي وبحسب ما قرره في مقدمة كتابه 
قيمة الدرس اللغوي  مؤلفات عمالقة  سابقة له )) فال شك أنخالصة لهو  جهده  هذا  أن

لرجل وإنما تكمن في هذا الجمع الطيب لجهود ارجع الى جديد قدمه اليعند السيوطي 
 وبهذا هو يمثل  مرحلة استقرار للصرف العربي دون شك. ؛(3)القدماء((

  
ذين الموضوعين المهمين الذين افاد من االفكار السابقة فتنبه له                       وقد ذكرنا سابقا  بانه     

لم يدرسا في دائرة الصرف العربي، بل تناولهما العلماء والمفسرون في كتب اخرى تقترب 
من الدراسات القرآنية . وبذلك كان السيوطي خاتمة القرن العاشر الهجري في اكتمال 

 منظومة التأليف النحوي والصرفي. 
    

 
 
 

  

 
  
 

  

                                 
 . 361ذهبه النحوي: ممنهج السيوطي و  (5)

 . 3 :السيوطي والدرس اللغوي        ي نظر:  (2)

 4المصدر نفسه : (3) 
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 تامةاخل     

 : هيتوصل البحث لجملة من النتائج        

بي أعلي ابن  اإلمام،هو          بنيانه   أسسول من أو  ،األمرول أبدأ الصرف العربي مع النحو  - 1
ظم عند تتن األبواب وأخذتالدؤلي  األسود أبي إلىعندما دفع بصحائف  (عليه السالم)طالب 

واالهم والمهم  اعتمدت قوة العمل  أخرى و والفرع ، األصلمنها اعتماد  أسساغلب العلماء على 
 أبوابكتاب سيبويه فمثال نجده يقدم  الذي ضم علم الصرف مع النحو هو األول صنف           ،وكان الم  

فرع عليها ، وكذلك تقديمه  واألفعال األصليعد المصدر هو  ه   ن  أل الاألفع أبوابالمصادر على 
يد نون التوك خلية بعضها على بعض اعتمادا على قوة العمل فمثال نجده يقدمابعض المواد الد

التي تقترب من   األبوابوقدم مجموعة من وكد في العمل ، أو  أقوى الثقيلة  الثقيلة على الخفيفة الن
والتثنية ، والعدد ، والجمع  والتكسير والمقصور  ومنها : النسب ،تشترك معه ،    أوالنحو 

التي  تتناول التصريف الخالص في بنية الكلمة ومن هذه    األبوابوغيرها ، على والممدود ...
الصوتية  باألبواب،والحذف ، حتى يختم  واإلبدال،  واإلعاللوحروف الزوائد  األبنية:  األبواب

بين  والتأخير. وقد سار العلماء الذين جاءوا بعده على ترتيبه مع التقديم اإلدغام اهوأهم
 والمبرد. ومنهم المازني          أحيانا  الموضوعات واالختصار 

من فصل الصرف عن النحو الن سيبويه جاء  أولالمازني ليس هو      أن  الباحث  ويرى  -2
                                                                                  بالصرف مفصوال  عن النحو في كتاب واحد والمازني اخذ مادته الصرفية من كتاب سيبويه ولم 

 سب له انه قد فصل العلمين .    فح   ،المادة النحوية إلىيتطرق 

قلدوه    ومن خالل علمائها الذين جاءوا بعد سيبويه انهم  النشأةيالحظ ان مواصفات مرحلة   -3
والطريقة فمنهم من  قلده مع  شيء من االختصار وتمثل  األمثلةفي ترتيب مؤلفاتهم وكذلك في 

وتمثل ذلك عند  ، األمثلةمع شيء من  التوسع في                                  المازني . ومنهم من قلده  حرفيا   عندذلك 
وبهذا يمكن القول إن الصرفية . األبوابضطراب في ترتيب المبرد كان كثير اال أن إالالمبرد 

 سيبويه هو األساس الذي انطلق منه علماء عصر النشأة في ترتيب مؤلفاتهم. 
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في الترتيب والتنظيم وتصنيف الموضوعات داخل  أبدعهذه المجموعة فقد  رأسيعد ابن السراج  
وابن جني ،  علي الفارسي  أبو وأولهم                                               وقد سار علماء هذه المرحلة تقريبا  على منواله .  األبواب

        . فمثال  وعبد القاهر الجرجاني، وقد امتازت هذه المرحلة بجمع المتفرقات المتشابه تحت باب واحد
الصحيح  نجد ابن السراج قد تتبع الزوائد في باب النسب وكل ما يلحق بها حتى أتمها على وجهها

وفق ترتيب يسير  انوكأو اضطراب ، ثم انتقل إلى غير الزوائد واستمر في تفصيالتها دون خلط 
  .لتلك التفرعاتمنظم وممنهج 

 المرحلة  هذه استطاع علماء   فقد                                            اإلشارة  إلى التقسيم إجماال ثم العرض تفصيال ،كذلك  و  
عند عبد القاهر الجرجاني ان يخطوا بالترتيب الصرفي خطى       خ تمت ابن السراج و مثلها التي و 

 ىتالالتنظيم والترتيب واختصار العنوانات ووضع المقدمات واضحة المعالم ، وذلك من خالل 
يتصور الطريقة التي سوف يسير عليها صاحب  نأالقارئ  ستطيع يفيشرح فيها العالم منهجه 

 إلى وهذه إشارة دون تعب وعناء ،ز بين أبواب النحو وأبواب الصرف من جهة ييمي نأو  المؤلف
المقدمة  من ذلك، فعصر النشأة  التأليف في هذه المرحلة دخل مرحلة التطور واالنتقال من أن

ابن السراج في مقدمة كتابه )األصول ( وقد اشرنا إليها في بداية الفصل قبل الشروع  أورده التي 
ح فيها بأنه سوف يأتي :                      ابن المؤدب والتي وض  ا  بواب وكذلك المقدمة التي أوردهفي ترتيب األ

على األفعال ، ثم المصادر ، ثم النعوت ... وهكذا وسار في ترتيبه على ما ذكره وكذلك ابن جني 
الذي  ،ثم الجرجاني ،لم يخلوا كتابه من المقدمة التي وضح فيها غايته وتبعهم أبو علي الفارسي

 كانت مقدمته مختصره وقصيرة جدا .

الصرفية فقد وزع مباحث الصرف  لألبوابمدرسة وكان فريدا في ترتيبه  يعد الزمخشري رأس -4 
وكان ترتيبه  ،عليه : المشترك  أطلق                  وجعل قسما  رابعا   ، المعهود في النحو الكالم أقسامعلى 

             .دون تعب وعناء الكالم أقساميجده في فسوف باب  أيمعرفة  أرادلمن  ا         سهال  واضح
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التي تناولها  من حيث التقسيملترتيب الداخلي فقد اتجه نحو ابن السراج في الطريقة بالنسبة ل أما 
ودمجه    الكالم أقسامجديدة لكن المميز عنده ترتيبه بحسب  أبواباكتابه  وال يتضمن ،  ري الزمخش

 موضوعات الصرف ضمن موضوعات النحو .

                                    عليه )الخط( وهذا لم نجد له اثرا  في  أطلق                              ابن الحاجب بابا  جديدا  للصرف  أضاف  -5 
فقد تناولها العلماء  األخرى  األبواب أماالمرحلتين السابقتين )النشأة والتطور( وهذا يحسب له 

توظيف قوالب الشعر خدمة للغة العربية فنجد ابن برزت حالة جديدة في هذه المرحلة وهي و قبله.
  ابن مالك( وتناول فيها النحو ألفية) اعليه وأطلق تبي األلفمة بلغت و مالك قد ألف منظ

بها يسهل الن                               ذه الطريقة القت رواجا  في عصره الصرف فجاءت مختصرة مركزة على القواعد وهو 
 قدشمل النحو مع الصرف و  ي جامععو موس كتاب وهو األلفيةالتسهيل بعد  وألفحفظ اللغة. 

كما وضحنا ذلك سابقا في  أخرى  وأخر أبواب،فقدم  األلفيةعن  فيه الصرفية األبوابختلف ترتيب ا
 .عدد الموضوعات لم يختلف بين الكتابين أن إالالجدول التوضيحي 

 ابن السراج  بينه وبين هناك تشابها أنويبدو  أوضحها و صورة رتب ابن عصفور كتابه بأدق -6 
 مع  كما فعل سيبويه األسماء أبنية أحصىابن عصفور قد  أن إال ،سيبويه اخذ مادته عن  الذي
وقد  ،والتركيب اإلفرادباعتبار حالة  األبواب. وقد قسم األبنيةالتسلسل الهرمي في ترتيب تلك دقة 

 .تكاد تفوق الذين سبقوه  والذين عاصروه   هعند لألبوابحالة االنتظام الداخلي  اتضحت
:  أقسام إلىالعام للكتاب وقسمه  اإلطارفي ترتيب  ابن عصفور على  حيان أبواعتمد   -7

حو على الن بوابأ، والثاني: في حالة التركيب ، وقدم ترتيب اإلفرادتناول الكلمة حالة  األول
جديدة  عنوانات فأضيفتنه توسع في باب التنوين أ إالبأبواب جديدة  الصرفية. ولم يأت األبواب

نجدها  وهذه لم المطلق(                                                                      منها: )تنوين التنكير ، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين الروي  
 ابن عصفور لذلك يرى  إليهالمنهج والترتيب قد سبقه  أنوبما في كتب المتأخرين بشكل مستقل ،
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 تامةاخل

إال  ،وابي حيان،وابن عصفور ،ثم ابن مالك ،الباحث ان مالمح االستقرار تبدأ عند ابن الحاجب  
 التي تحتسب لهم .   األبواببعض ل ضافاتاإلما ذكرناها من 

   
كتب بدأ بالنحو وانتهى  إلىؤلفه )الهمع(         وقسم م   الصرف في                             لم يأت  السيوطي بأبواب جديدة-8

                      للتصريف كتابا  خاصا . كذلك افرد و  ،            قسما  خاصا  بين المجموعة  األبنية ترتيب بالصرف وجعل
                                           حيان وهو رجل موسوعي قد اخذ من العلوم حظا   وسار في طريقة الترتيب على ما سار عليه ابو

 العلماءاغلب  ويرى الباحث ان  حيان. أبييترك صغيرة وال كبيرة إال تناولها وهذا ما وجد عند  ولم
ترتيب في  عتمدوها و اآلخر  البعض  عنبعضهم  لوهعن صاحب الكتاب تناق اخذوا مادتهم الصرفية

في مرحلة   أخرى حذف  أو ةجديد أبواب إضافةما وجد من  إالالعام ،  اإلطار من خالل األبواب
 الدراسة. أثناء إليها      ا شير االستقرار وقد 

مرحلة النضج واالستقرار بين التطور الذي هو امتداد للمرحلة الثانية بعد النشأة، وبين  تباينت -9
ن خالل الترتيب الجديد الذي ادخله على منظومة للتطور م    ا  فقد مثل الزمخشري استمرار  االستقرار

            متمثال  بابن التأليفو دمج  بين النحو والصرف، وكذلك توضيف الشعر التعليمي في   التأليف
لم  ألنهوحالة االستقرار التي تمثلت عند ابن عصفور وذلك                      يأت  بأبواب جديدة  ، انه لم إالمالك 
 . من العلماء السابقين له  أخذهاالصرفية التي  األبوابم              الصرف بل نظ   إلىجديدة  أبوابيدخل 

 
في المراحل التقديم والتأخير واالنفصال والدمج  في الصرف العربي مع النحو، تباينت حالة  -11

قبل النحو في  يأتيوهي عدم استقرار الصرف على وتيرة واحدة مع النحو فمرة  إالالثالثة 
لم يثبت ف مع النحو ، يأتي  وأخرى ، في مصنف مستقل  يأتي أخرى وتارة  ، يتأخرومرة  ،المؤلفات

 حيان أبوبل ادخل في مؤلف واحد كما فعل  األخيرةنهاية المرحلة ام حتى تله االنفصال ال
المؤلفات الصرفية والنحوية السابقة  أنواع علىاطلعا  أنهماوالسيوطي على الرغم من   األندلسي

   المتخصصة وغير المتخصصة .
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اا اأولاا    :الكتب المطبوعة. ا

   القران الكريم 

  م.7311-7391بغداد  ومذهبه،د. طارق عبد عون الجنابي ،  راؤهآ،ابن الحاجب النحوي 

 ه7931)مكتبة النهضة، بغداد،7أبنية الصرف في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، ط- 
 م(.7391

 م . 73-هــ 7931امن ، بغداد ضحيان النحوي : د .خديجة الحديثي ،مطبعة دار الت أبو 

 7311، بغداد 7الطيب اللغوي وآثاره في اللغة ، عادل أحمد زيدان ط أبو 

 حيان االندلسي اثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن  أبوالضرب من لسان العرب، ارتشاف
هـ(، تحقيق : د. رجب عثمان محمد ، مراجعة  د.رمضان عبد التواب ، مطبعة 111يوسف )

 م.7333-هـ  7173،  7المدني ، مصر ، ط

 هـ( وضع حواشيه : غريد الشيخ ،دار الكتب العلمية ، 377في النحو )ت  و النظائر األشباه
 م  2111هـ  7123، 2ن ، طلبنا –بيروت 

 ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن اإلصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقالني ،
ه( ،تحقيق :عادل احمد عبد الموجود ،وعلي محمد معوض ، 312احمد بن حجر العسقالني)

 ه7171، 7بيروت ، ط–دار الكتب العلمية 

 تحقيق، عبد الحسين ه(979)       السر اج األصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن ،
 .م(7339-ه7171بيروت، )مؤسسة الرسالة،9الفتلي،ط
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  : 377االقتراح في علم أصول النحو: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) ت 
 7129هــ(، قراءة وتعليق : د. محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية في جامعة طنطا، 

 م . 2119 -هــ 
 ان، مكتبة في الشكل والوضيفة أقسام الكالم العربي                                              : د.فاضل الساقي، تقديم د. تم ام حس 

 م . 7311 -هــ  7931مصر،  -الخانجي، القاهرة 
  ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،أبوعبدهلل جمال الدين محمد بن عبدهلل بن مالك ،)ت

 دت.لبنان ،د ط،  –هـ( ،دار الكتب العلمية بيروت  912

 محم د أبو  :(  ، تحقيق ھ126                                                            ا نباه الرواة على أنباه  النحاة  ، أبو علي بن يوسف القفطي )ت          
 –ھ6641، 6الفضل إبراھيم ، دار الفكر العربي القاھرة ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، ط

 م . 6891

 ق :محمد اإلنصاف في مسائل الخالف،كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن االنباري ، تحقي
 م.7331لبنان  –محي الدين  عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت 

 ط)المكتبة ، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد،ه(197)أوضح المسالك، ابن هشام
 .م(2119العصرية، بيروت،

 

 ، عثمان  ه(تحقيق :محمد 912ابن مالك الطائي النحوي)  إيجاز التعريف في علم التصريف
 م.2113-ه 7191، 7، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،ط

 جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب، تحقيق : موسى بناي في شرح المفصل اإليضاح:
 م.7332،مطبعة العاني ،بغداد  7العليلي، ط

  77باب  – 11 ج :ه(7191العالمة الشيخ ، محمد باقر المجلسي) بحار األنوار 
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  النهاية، اسماعيل  ابن عمر بن كثير ، تحقيق :علي شيري ، دار احياء التراثالبداية و 
 م7333، 7العربي ، بيروت لبنان ، ط

 هـ (،  377في طبقات اللغويين والنحاة ، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ) بغية الوعاة
 م.  7313-هـ  2،7933الفضل ابراهيم ،دار الفكر ،ط  أبوتحقيق : محمد 

 رمضان -،مقدمة التحقيق ، د ه(111)في الفرق بين المذكر والمؤنث ،ابن االنباري  البلغة
 7:ط،مطبعة دار الكتب المصرية عبد التواب 

  .تاج العروس من جواهر القاموس  ، سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق : د
ارة االعالم ، محمود محمد الطناحي ، راجعه : عبد السالم محمد هارون، ولجنة فنية من وز 

 7339-هـ  7179الكويت ، د ط ، 

  تعليق : شوقي صيف ، دار الهالل، مكتبة  لجرجي زيدان ،داب اللغة العربيةآتاريخ،
 االسكندرية 

   م 7339سنة  لبنان،– بيروت ،7،ط : حنا فاخوري   تاريخ األدب العربي. 

  الصيمري، تحقيق، فتحي أحمد التبصرة والتذكرة، أبو محمد عبد اللهبن علي بن إسحاق
 .)م7332)جامعة أم القرى، مكة المكرمة 7                  مصطفى علي  الدين،ط

  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالـك جمال الدين محمد بن عبدهللا بن مالك الطائي
هـ( ، تحقيق محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 912الجياني االندلسي )

 م7391-هـ7931مصر ، دط ،

  ،م(.7333تصريف األفعال، عبدالحميد السيد عبد الحميد، ط)المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة 

 م(2117)مكتبة لبنان، لبنان، ، تحقيق، البدراوي زهران،ه(932)التصريف الملوكي، ابن جني 
 .7ط
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  م.7311، حسن عون ،مطبعة الجيالوي  القاهرة                       تطو ر الد رس الن حوي 

 احمد ابن محمد ابن احمد القرشي ابن مالك الصرفي في باب االعالل واالبدال تطور فكر ،
 .الهاشمي،كلية المعلمين بالمدينة المنورة

  : دار احياء التراث  ه(،379)،الشريف علي بن محمد الجرجانيالتعريفات، للجرجاني
 .7بيروت لبنان ط 2119-ه7121العربي، العلمية ،

 دار الينابيع72171رزاق جعفر،ط ،د.  -تقويم المنهج الصرفي ، 

  ،عالم الكتب ،بيروت  2، تحقيق، كاظم المرجان، طه(911)علي الفارسي أبوالتكملة،– 
 م7333ه 7173لبنان ،

  ،جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث، غنيم الينبعاوي
 م(.7331)المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 7ط

   اللغة(،علي ابن عيسى الرماني، تحقيق :ابراهيم السامرائي ، دار الفكر،عمان )رسالتان في
 )د.ت(م7331

  ، : هــ(،  تحقيق محمد علي النجار.دار 932ن ابن جني ،)ح عثماتالف أبي لإلمامالخصائص
 م7331الشؤون الثقافية .بغداد،

  ، بيروت  -مكتبة الحياة   الدراسات اللغوية عند العرب : د . محمد حسين   آل ياسين- 
 .7،طم7331

  ،م.7319دراسات في علم  اللغة ، كمال بشر، دار المعارف، مصر 

  اآلداب ، د.محمد سعيد صالح  ربيع الغامدي. كلية  وإشكاالتهالدرس الصرفي العربي طبيعته 
 والعلوم االنسانية .
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 حاتم صالح الضامن، تحقيق، ه(993)دقائق التصريف، القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب ،
 .  م2111-ه7121دمشق ، دار الشام للطباعة ،7 ط

 ه( تحقيق محمد عبد 117، عبد القاهر عبد الرحمن  الجرجاني)تدالئل اإلعجاز للجرجاني
 م.7393المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة ،

 7ط  النجارابراهيم محمد  ةلطيف في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، دور البنية الصرفية 
 م7331االردن ،دار البشير،–عمان ،

 7333، دار صادر للطباعة والنشر ، دور الشعر العربي في تطور الفكر التربوي العربي 

 تحليلية في ضوء )همع الهوامع(للسيوطي د إحصائية دور اللهجة في التقعيد النحوي دراسة-
 الحمزاوي، عالء اسماعيل

 ه( ،مكتبة 219-739الحطيئة العبسي ابو مليكة )، جرول ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت
-ه7111، 7نعمام محمد امين طه،  دار صادر ، ط -الخانجي ،القاهرة ،تحقيق .د

 م،7331

 دار ، حاتم صالح الضامن ت:،محمد بن القاسم بن بشار األنباري أبو بكر ،الزاهر في معاني كلمات الناس

 2،ط6897 ،بغداد –الشؤون الثقافية العامة 

  السماع والقياس في كتاب همع الهوامع في جمع الجوامع ، د.ابراهيم احمد سالم جامعة
   931االقصى / مجلة الجامعة االسالمية /

   سيبويه امام النحاة ، د_علي ناصف النجدي، المطبعة العثمانية ،دار الكتب ،القاهرة
 م.2،2113،ط
 األدابلرعاية الفنون و  األعلى السيوطي والدرس اللغوي ، د.عبد الراجحي مجلة المجلس 

 .م 9/71/7319، 9. ص االجتماعيةوالعلوم  
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 مكة المكرمة،تحقيق:حسن -،جمال الدين ابو عمرو الدويني، المكتبة المكيةشافية ابن الحاجب
 م.7332/ 7احمد العثمان،ط

 في اخبار من ذهب،عبد الحي ابن احمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي  شذرات الذهب
 م.7339-ه7119، 7ه(،تحقيق:محموداالرناؤوط،دار ابن كثير ،بيروت،ط7133) ت

  دار ، فواز الشعار ، ت:علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور اإلشبيلي ، الزجاجي جملشرح

 7طم،6889 – ه6668 الكتب العلمية

  ،م( تحقيق 193بهاء الدين عبدهللا الهمداني المصري )ت شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 م.7392-ه 7931محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة عشرة،مطبعة السعادة،

 القاضي بدر الدين محمد ابن ابراهيم بن  والمتعلم لسامع والمتكلم في ادب العالم شرح تذكرة ا
سعد هللا ابن جماعة الكناني الشافعي ، تحقيق : محمد بن مهدي العجمي ،دار البشائر 

 م.2113-ه7123، 7االسالمية ، ط

 .)شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، ط)مطبعة البابي الحلبي، مصر،د.ت 

هـ( ، حققه وعلق 311الدين محمود بن أحمد العيني)تشرح المراح في التصريف: العالمة بدر 
 م.2111-هـ7123، 7مصر، ط-عليه: د. عبد الستار جواد ، مؤسسة المختار، القاهرة

  األستاذالمحقق ،)161ألبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي ) ت  ،،الكافيةنظم  الوافيةشرح 
 7،ط م6894 -ھـ 6644  .مطبعة اآلداب في النجف ،موسى بناي علوان

  

 المكتبة  7شرح تصريف الملوكي،موفق الدين يعيش بن علي، تحقيق فخر الدين قباوه،ط،
 م.7312العربية ،حلب،
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 (، تحقيق 933شرح شافية ابن الحاجب ، رضي الدين محمد بن الحسن االستر اباذي ،) هـ
دار الكتب  االساتذة : محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف  ،محمد محي الدين عبد الحميد ،

 م.7311 -هــ  7931لبنان  ،–بيروت -العلمية  

  الفضل ابراهيم ،البابي  أبوتحقيق  محمد ه(،151) المعتزلي  الحديد أبيشرح نهج البالغة ،ابن
 م.7333، 7الحلبي ،ط

  ، 71ط  ،لبنان –دار الكتاب العربي  ضحى اإلسالم: أحمد أمين 

 تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الكبرى  يةعطبقات الشاف،
 7939ه(، تحقيق محمود محمد الطناحي،عبد الفتاح الحلو، الناشر : الحلبي ،117)للسبكي

 م.7391-ه 

  م.2119،دار غريب القاهرة ،علي أبو المكارم د.: في التراث النحوي الظواهر اللغوية 

  الرمالي عبد الرحمن  ، ممدوحع النظام واالساليب دراسة في اتساالعربية والوظائف النحوية ،
 م.7339فة الجامعية ،دار المعر 

   الخير محمد بن محمد ابن الجرزي ) ت  أبوشمس الدين                               غاية النهاية في طبقات القر اء
 مصر –م 7392 -م(، مكتبة الخانجي  7123هـ / 399

  تحقيق:محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة ،القاهرة الفروق اللغوية : أبو هالل العسكري ،–
   م.2171مصر. طبعة حديثة 

 فلسفة التبويب عند النحاة ، كتاب الجمل للزجاجي أنموذجا  ، حسن الزبيدي                                                                     

 ه( ،تحقيق :د. احسان عباس 191والذيل عليها، محمد ابن شاكر الكتبي)  فوات الوفيات
 لبنان. -،دار صادر، بيروت
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 ( تحقيق ابراهيم رمضان 193الفهرست، ابو الفرج محمد ابن اسحاق   البغدادي المعروف  ابن النديم ،) ه
 م.7331-ه7171، 2،دار المعرفة بيروت لبنان  ط

  

   7القواعد العربية : عبد الغني االقر  ، دار القلم ، دمشق ط 

  الدين عثمان بن عمر بن الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط، جمال
 ،القاهرة. األدابه(تحقيق صالح عبد العظيم الشاعر،مكتبة919ابي بكر،ابن الحاجب )

 (تحقيق :عبد السالم محمد هارون، 731الكتاب،ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،)ه
 م.7333 -ه7113،مكتبة الخانجي  القاهرة،9ط

 تحقيق عز الدين  (هـ 917  علي الحلبي )أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن  كتاب المثنى ،
 م.7391 -ه7931، المجمع العلمي العربي  ،دمشق )د.ط( التنوخي

 بغداد، الطبعة االولى  -كتاب سيبويه وشروحه ، د. خديجة الحديثي ، دار التضامن
 7391-ه7939،

  مصطفى بن عبدهللا  حاجي خليفة ، تحقيق  ، عن اسامي الكتب والفنون كشف الظنون
 .2113لبنان . –احياء التراث بيروت :محمد شرف الدين ،دار 

 

 د.جودة مبروك محمد ، مكتبة  :ت هـ، 192والتصريف، ألبي الفداء ت الكناش في النحو
   .م 2111هـ /  7129،  2اآلداب ، القاهرة ، ط 

 ،م(.7333التراث العربي، بيروت، )دار إحياء 9ط لسان العرب، ابن منظور 

 م.7333،القاهرة 9اللغة العربية ،مبناها ومعناها،د.تمام حسان ،عالم الكتب ،ط 

 الدكتور االخضر جمعي ، اتحاد اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبالغي عند العرب ،
 م .2112الكتاب العرب ، دمشق 
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 6818طبع بمطبعة مصطفى بابي الحلبي سنة  ،محيي الدين عبد الحميد تحقيق: محمد ضياء الدين بن األثير السائر المثل 

 

 

)مكتبة 6،طعبد الحميد السيد طلب-تحقيق د المبدع في التصريف ألبي حيان النحوي األندلسي
 م(.6892دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 

 ، هــ 7931عزالدين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي.دمشق بيروت المثنى-
7391. 

 هارون   السالم  عبد  تحقيق(  ھ237ت) ثعلب يحيى بن أحمد  العباس ثعلب،أبو مجالس 
 . م7391 القاهرة، ، المعارف ،دار

 (779، مكتبة جامعة الملك سعود،) مخطوطة ) المقصود في الصرف( : ألبي حنيفة النعمان 

 م.2117-ه7122، االردن،  ، دار االمل 9المدارس النحوية، الدكتورة خديجة الحديثي ،ط 
  ،م 3002 -دمشق  -دار الحصاد ،كريم ميرزة االسديمدخل لنشأة النحو العربي 

 حققه وعلق  ه(،153)                                            أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي  الحلبي   :مراتب النحويين
 .م 7311  -هـ  7911  ،االقاهرة،مكتبة نهضة مصر  ،محمد أبو الفضل إبراهيم عليه:

  االلفاظ المثناة ) المثنيات( ، شريف يحيى االمين ،دار العلم للمالين ، بيروت لبنان معجم
 م.7332 7،ط 

  ، م.7333-هـ 7113المعجم العربي : نشأته وتطوره، د. حسين نصار، دار مصر للطباعة 

  

 دار الفكر العربي ،بيروت رحاب خضر عكاوي   -موسوعة عباقرة االسالم  ، د ،– 
 م.7339، 7لبنان،ط

 تحقيق عبد السالم هارون ، دار الفكر ،ه(931)تمعجم مقاييس اللغة ، أحمد ابن فارس ، 
 م.7313  - ھ7933
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 ه7121، 9،دار الحديث ، القاهرة ،طالمغني في تصريف األفعال ، عبدالخالق عضيمة-
7333 

 هـ( ، حققه وعلق 197اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين ابن هشام االنصاري)ت غنيم
مؤسسة الصادق عليه: الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا ، راجعه: سعيد االفغاني، 

 هـ.7913، 7طهران ،ط-للطباعة والنشر

 

 الرسالة، بيروت،  المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق، علي الحمد، ط)مؤسسة
 م(7331

 ل في علم العربية : أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ت هـ( ، دار الجيل، 193                                                             المفص 
 ، )د.ت(.2لبنان، ط-بيروت

  المقتصد في شرح االيضاح،عبد القاهر الجرجاني،تحقيق .الدكتور .كاظم بحر المرجان، شرح
 7332عالم العراقية، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة واال وتعليق ، الدكتور حسين نصار،

 تحقيق، محمد عبد الخلق عضيمة، طه(231)المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، 
 م.7331-ه  7171القاهرة   9

 الدين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي.دمشق بيروت  مقدمة كتاب المثنى :عز
 هــ7931

  ،الشيخ احمد عزو عناية و علي محمد مصطفىالممتع في التصريف، ابن عصفور، تحقيق ،
 م.  2177-7192بيروت، 7ط التراث العربي، إحياءدار 
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  مناهج البحث في اللغة ،د تمام حسان،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ،المغرب،د
 م733-هـ7111ط،

  حسين ناصح الخالدي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان مناهج التأليف النحوي ، د. كريم
 م. 2111-هـ  7121، 7،ط

 م(.7333)دار القلم، دمشق، 7مناهج الصرفيين ومذاهبهم، حسن هنداوي، ط 

  :ه(،تحقيق: محمد 131)ي وز ابن الججمال الدين ابو الفرج المنتظم في تاريخ األمم والملوك
، 7لبنان ، ط –، دار الكتب العلمية ، بيروت  عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا

 م.7332-ه7172

  ، هـ( ،  932الفتح عثمان بن جني ) أبي لإلمام تصريف المازني ،الشرح  في المنصف
-ه7173لبنان  –تحقيق  محمد عبد القادر احمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م. 7333

  دار الشروق ،عمان  ،محمد عيال سلمانمنهج  ابن مالك في وضع االلفية ، د. عزمي– 
 2117االردن،

  المنهج الصوتي للبنية العربية الحديثة  رؤية جديدة في الصرف العربي ، .عبدالصبور شاهين
 م. 7331 -هـ  7111لبنان ،–، مطبعة الرسالة ، بيروت 

 هاشم طه شالش ،صالح مهدي الفرطوسي ، عبد  -المهذب في علم التصريف ، تاليف : د
، كلية التربية  االولى ) م 7333الجليل عبيد حسين ،  مطبعة التعليم العالي في الموصل 

 ابن رشد( 
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697 

 ،ه يلي) أبو                      نتائج الفكر في الن حو هــ( ،تحقيق : عادل  137                                       القاسم عبد الرحمن  بن عبد هللا  الس 
ط لبنان ، -احمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت  

 م. 7332-هـ  7،7172

 في ملوك مصر والقاهرة،جمال الدين ابي المحاسن يوسف ابن تغري بردي،دار  النجوم الزاهرة
 م7312الكتب المصرية ، ت.عبد الخالق ثروت باشا ،

 م.9،7337النحو العربي،العلة النحوية،نشأتها وتطورها،د.مازن المبارك،دار الفكر سورية، ط 

 د.محمد صالح التكريتي الدليمي  جيجان  مجهد، سيرهالنحو العربي،مذ اهبه وت، 

    : البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن  أبونزهة األلباء في طبقات األدباء
 .م7313بغداد  -مطبعة المعارف  تحقيق : ابراهيم السامرائي، األنباري،

 الزهراء، القاهرة،  نزهة الطرف في علم الصرف، ابن هشام، تحقيق، أحمد هريدي، ط)مكتبة
 م(.7331

    م7393مصر 9نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي ، ط. 

  دار الشروق ،عمان  7، ط حسن خميس سعيد الملخفي النحو العربي،  نظرية األصل والفرع،
 2117االردن، –

 اآلداب والعلوم حوليات  ،محمد عبد العزيز عبد الدايم ،نظرية الصرف العربي
ام2446-ھـ6622 (351،الرسالةا)االجتماعية

 

  ، 7ط م.2119-ه7121النظرية اللغوية في التراث العربي، دار السالم 
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 (  ھ377ت) السيوطي عبدالرحمن بن  الدين ،جالل الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع همع
-ه 7173  7ط،لبنان  –دار الكتب العلمية  بيروت  ،المكتبةاحمد شمس الدين   ،تحقيق
 م.7333

 ابو مصطفى البغدادي، دار المعرفة الواضح في الصرف ،شرح وتوضيح على تهذيب البناء،
 م.2113.

 (.ت.د)الشرق، ،دار2األنطاكي،ط محمد: اللغة  فقه  في الوجيز 
  ، وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ، البي العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر بن خالكان

 م.7311لبنان –: احسان عباس ، دار صادر بيروت ه(،تحقيق 37المتوفي )

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اةا.يالرسائلاالجامعواالطاريحااااااا اااثانياا:ااا
 

 اطروحة في ضوء القراءات القرءانية واللهجات العربية   واإلدغام واإلبدال اإلعالل ،
ا.د .عبدهللا درويش، كلية التربية للبنات مكة  إشرافدكتوراه،أنجب غالم نبي بن غالم محمد،

 م،7333-ه7171الكرمة،

  البحث الصرفي في الدراسات اللغويةالعربية الحديثة: اطروحة دكتوراه : نسرين عبدهللا شنوف
 م  2119 - هـ7129جامعة بغداد.، –ابن رشد  –كلية التربية ، العلواني

  محمد عبد الرضا ،اشراف جعفر ماجستير ، رسالة دراسة في المنهج ،الترتيب في النحو العربي
 ه.7192-م2177، ا .م د رعد هاشم عبود ، كلية التربية جامعة ذي قار ،

  التصريف عند سيبويه وموقف الرضى فيه : د. محمد إحسان ، أطروحة دكتواره.   

 كلية سهاعبد محمد حسن، رسالة ماجستير.  ،الجرجاني الجهود التصريفية عند عبد القاهر
 .دابها .بغدادآالتربية اللغة العربية و 

  ،الدرس الصرفي عند المبرد، إعداد زهير احمد سعيد إبراهيم؛ إشراف عبده علي الراجحي
 .7331)ماجستير(، جامعة اإلسكندرية 

 اطروحة   النصرهللا، حيدر محمد رحم-ه(933)الردود الصرفية عند الرضي االستر اباذي
-ه7192عدنان عبد الكريم جمعة ، -جامعة البصرة ،اشراف . أ .د  األدابكليةدكتوراه ،

 م.2177

  رسالة ماجستير، ،دراسة وصفية تحليليةشرح ابن طولون على الفية ابن مالك ،
الجامعة  األدابالحواجي ،اشراف .أ .د.محمود محمد العامودي،كلية احمدعبدالرحيم الباقي

 م.2177 -ه7192االسالمية في غزة ،
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  ر بو ااألصل والفرع عند سيبويه في ضوء النظرية التحويلية، إعداد آمنة رشيد خظاهرة
 .2111الشمري؛ إشراف محمود سليمان ياقوت، )ماجستير(، جامعة الكويت 

  ،المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب دراسة في كتاب دقائق التصريف ،بسمة رضا محمد
 2117هــ7122جامعة مؤته ،  داباألرسالة ماجستير ، اشراف : د.يحيى عبابنة ،كلية 

  منهج ابن عصفور االشبيلي في النحو والتصريف،اعداد جميل عبد هللا عويضة،اشراف لويس
 م.7333بوزية ،اطروحة دكتواره، جامعة القديس يوسف 
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اااثالثاا:االبحوثاالمنشورة.  ا ا اا اااا ا ا اااااا ااااا
  

  . معن عبد القادر بشير ،كلية اثر العقل في توجيه القاعدة النحوية الى اصلية وفرعية، د
 م.2464( سنة 1( العدد)67الحدباء الجامعة ،مجلة التربية والعلم ، مجلد)

  أثر المازني فيمن جاء بعده )المبر د ـ الفارسي ( الدكتور سامي عوض صفوان سلوم                                                                           
 والعلوم اإلنسانية  اآلداب،مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية  _  سلسلة 

 2111(2( العدد )21المجلد )
 العدد  اإلماموس ابراهيم الشمسان:مجلة جامعة أ أبو: أحكامه أنواعه، مفهومه  اإلدغام(

 7121(  محرم 21

 أواخر القرن العاشر الهجري، مهدي  إلى الترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية
 ،27، ع79جبن علي بن مهدي آل ملحان القرني،مجلة جامعة أم القرى، 

 م2111ديسمبر

  جهود علماء العربية في تيسير النحو وتجديده ،صادق فوزي دباس: مجلة القادسية في 
 . 3مجلد 2- 7التربوية العدد  العلوم األداب

  الدرس اللساني والترجيح في تحديد الشاهد الشعري بين الصنعة والتوثيق عند سيبويه:د–
 .2179،  ( 71/2عدد ) 1محمد فاضل  مجلد 

 اب الصرفية. د.شكران محمد شالكه بو الصيغ المشتركة في األ
 .2113(،3،مجلد)7المالكي،العدد

 71،نهاد فليح حسن،مجلة اداب المستنصرية ،العدد العلة النحوية بين النظرية والتطبيق ،
 م.7339
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  األدابعيدان مجلة كلية  حيدر جبار–العلل التعليمية وتطبيقها في كتاب االصول ، د 
 .9جامعة الكوفة " العدد 

 2عدد 21 دلعلوم اإلنسانية مجلمصطلح البدل : مجلة جامعة بغداد ل. 

  منهج السيوطي ومذهبه النحوي في كتابه )جمع الجوامع النحوي ، نصر أحمد ابراهيم عبد
العال  مجلة  الجامعة االسالمية للبحوث االنسانية ، المجلد العشرون، العدد الثاني : 

 م2172قصىى ،    جامعة اال

  محمد عبد العزيز الدايم ،الكويت نظرية الصرف العربي دراسة في المفهوم والمنهج،
 .723رسالة 27والعلوم االجتماعية العدد  األداب:مجلس النشر العلمي حوليات 
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